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1.

ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ

1.1. Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
Επωνυμία

Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ

Σεριφερειακι οδόσ Θεςςαλονίκθσ

Σόλθ

Δ.Ε. ΕΧΜΑΤΣΙΑΥ Διμου Σαφλου Ξελά

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ

56403

Ϋϊρα

Ελλάδα

Μωδικόσ ΟUTS

EL522

Φθλζφωνο

2313323115

Ϊαξ

2313323969

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο

pr.papageorgiou@gmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Αγγελικι Νιόςου

Γενικι διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.papageorgiou-hospital.gr.

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οοςοκομείο και ανικει ςτθν 3θ Χ.Σε. Ξακεδονίασ.
Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Χγεία.
Υτοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.
β)
Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.
γ)
Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Οοςοκομείου: www.papageorgiouhospital.gr.

1.2. Υτοιχεία διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ
Είδοσ διαδικαςίασ
Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Ϊορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Σεριφζρεια Μεντρικισ Ξακεδονίασ, Μωδ. ΥΑ:
ΕΣ0081.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικμου ζργου: 2018ΕΣ00810193).
Θ ςφμβαςθ αφορά ςτο μοναδικό υποζργο τθσ πράξθσ: «ΔΙΕΧΤΧΟΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙέΟ ΦΣΕ ΓΙΑ ΦΡΧΥ ΑΥΘΕΟΕΙΥ
ΜΑΙ ΦΡ ΣΤΡΥέΣΙΜΡ ΦΡΧ Γ.Ο.Θ. ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα
«Μεντρικι Ξακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν με αρ. πρωτ. 5179/06.09.2019, του Σεριφερειάρχθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, και ζχει
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λάβει κωδικό MIS 5029875. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΦΣΑ) και
από εκνικοφσ πόρουσ, μζςω του ΣΔΕ.

1.3

Υυνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

1.3.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και
εφαρμογϊν και οι ςυναφείσ υπθρεςίεσ, προσ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ: «ΔΙΕΧΤΧΟΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙέΟ ΦΣΕ ΓΙΑ
ΦΡΧΥ ΑΥΘΕΟΕΙΥ ΜΑΙ ΦΡ ΣΤΡΥέΣΙΜΡ ΦΡΧ Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ», ςυνολικοφ επιλζξιμου
προχπολογιςμοφ 872.000,00 € με ΪΣΑ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο παράρτθμα “I” τθσ
παροφςασ.
1.3.2. Υυγκεκριμζνα προβλζπονται:
1.3.2.1. Θ προμικεια και εγκατάςταςθ εφαρμογισ υποςτιριξθσ κλινικϊν/ιατρικϊν αποφάςεων (CDS)
και θ ςφνδεςι τθσ με τον ιατρικό φάκελο των αςκενϊν του Οοςοκομείου. Θ εφαρμογι κα
παραδοκεί πλιρωσ παραμετροποιθμζνθ και διαςυνδεδεμζνθ με τθν εφαρμογι του φακζλου
αςκενϊν του Οοςοκομείου, με απεριόριςτο αρικμό αδειϊν χριςθσ εντόσ του Οοςοκομείου, για
τρία (3) ζτθ. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 91.000 € - CPV: 48180000-3.
1.3.2.2. Θ παροχι τουλάχιςτον 80 αδειϊν χριςθσ εκτόσ του Οοςοκομείου, για επιλεγμζνουσ γιατροφσ,
για τρία (3) ζτθ. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: Σεριλαμβάνεται ςε αυτιν του προθγοφμενου
εδαφίου - CPV: 48180000-3.
1.3.2.3. Θ επζκταςθ του υφιςτάμενου αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi για κάλυψθ του 100% των χϊρων του
νοςοκομείου. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 111.500 € - CPV: 30237110-3.
1.3.2.4. Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ τεςςάρων (4) κεντρικϊν εξυπθρετθτϊν
(servers) εφαρμογϊν, όπου κα εγκαταςτακοφν αφενόσ θ ωσ άνω εφαρμογι υποςτιριξθσ
κλινικϊν/ιατρικϊν αποφάςεων και θ εφαρμογι αςφαλϊν αιμολθψιϊν SAFEBLOOD® που
αναπτφςςεται από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ του Οοςοκομείου και αφετζρου άλλεσ
λειτουργοφςεσ ςτο Οοςοκομείο εφαρμογζσ, όπωσ κα προκφψουν κατά τθ μελζτθ εφαρμογισ τθσ
πράξθσ. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 272.000 € - CPV: 48822000-6.
1.3.2.5. Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ δφο (2) κεντρικϊν διανομζων δικτφου (core
switches), 48 κυρϊν ζκαςτοσ. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 118.000 € - CPV: 30237110-3.
1.3.2.6. Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ δζκα (10) τοπικϊν διακοπτϊν διανομισ
(distribution switches). ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 60.000 € - CPV: 30237110-3.
1.3.2.7. Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ προςταςίασ (fire walls) για
αςφρματουσ χριςτεσ (GDPR compliance). ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 64.000 € - CPV:
30237110-3.
1.3.2.8. Θ προμικεια και παραμετροποίθςθ τερματικϊν χειρόσ για χριςθ των ωσ άνω εφαρμογϊν και
ςυγκεκριμζνα ςαράντα (40) ταμπλετϊν Android 9.0 γιατρϊν, για τθν εφαρμογι CDS και είκοςι
(20) ταμπλετϊν Android 9.0 νοςθλευτϊν με ςάρωςθ, για τθν εφαρμογι SAFEBLOOD®.
ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 29.000 € - CPV: 30236000-2.
1.3.2.9. Θ αναδιάταξθ του εξοπλιςμοφ (με ενδεχόμενθ προςκικθ ερμαρίων και ικριωμάτων) και οι
απαιτοφμενεσ καλωδιϊςεισ ςτο Server Room του Οοςοκομείου. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ:
32.500 €. CPV: 30237110-3.
1.3.2.10. Θ εγκατάςταςθ και θ παραμετροποίθςθ του ωσ άνω εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ.
ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 49.000 €. CPV: 48822000-6.
1.3.2.11. Θ εκπόνθςθ μελζτθσ εφαρμογισ, με τθν οποία κα εξειδικεφεται ο εξοπλιςμόσ και οι επιδόςεισ
του, κα προτείνεται θ διάταξθ και ο τρόποσ λειτουργίασ του, κα προςδιορίηονται αρικμθτικά και
χωροταξικά τα access points για τθν επζκταςθ του αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi, κα προςδιορίηονται
με ακρίβεια οι δοκιμζσ των ςυςτθμάτων, κακϊσ και οι εκπαιδεφςεισ που κα παρζχει ο ανάδοχοσ
ςτο προςωπικό του Οοςοκομείου και γενικά κα μελετθκεί θ πράξθ ςε επίπεδο εφαρμογισ, ζτςι
ϊςτε το τελικό λειτουργικό αποτζλεςμα να ανταποκρίνεται ςτισ επιμζρουσ και ςτισ γενικζσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ και ςτισ κακιερωμζνεσ για παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ πρακτικζσ. Θ
μελζτθ εφαρμογισ κα εκπονθκεί από τον ανάδοχο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ από τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και
Σαραλαβισ τθσ πράξθσ (Ε.Σ.Σ.), φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ Σλθροφορικισ του
Οοςοκομείου. Θ ζγκριςθ ι οι ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ προσ διόρκωςθ κα πρζπει να δοκοφν
Υελίδα 5

19PROC005566020 2019-09-16
ςτον ανάδοχο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, άλλωσ αυτι
κεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμζνθ. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 7.000 €.
1.3.2.12. Θ πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ, όπωσ ειδικότερα προςδιορίηεται ςτθν επόμενθ
παράγραφο. ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 24.000 €.
1.3.2.13. Ρι κεωρθτικζσ εκπαιδεφςεισ των χρθςτϊν και οι εκπαιδεφςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ
λειτουργίασ (On the job training). ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΘ: 14.000 €.
1.3.3. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και διαςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν
και τθν επιτυχι διενζργεια δοκιμϊν και βαςικϊν εκπαιδεφςεων του προςωπικοφ του Οοςοκομείου,
όπωσ ιδιαίτερα προβλζπονται ςτθν παρ. 4 τθσ ενότθτασ Ι «ΓΕΟΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΦΕΫΟΙΜέΟ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΪέΟ» του
παραρτιματοσ «Ι» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, διενεργείται θ προςωρινι παραλαβι τθσ πράξθσ, από τθν
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ (Ε.Σ.Σ.) που κα οριςκεί. Από τθν θμερομθνία τθσ
προςωρινισ παραλαβισ αρχίηει θ περίοδοσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ, ελάχιςτθσ διάρκειασ ζξι (6)
μθνϊν. Ματά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ επιλφονται τα τυχόν αρχικά προβλιματα που κα
παρουςιαςτοφν, από προςωπικό που κα διακζτει κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ επί τόπου ο ανάδοχοσ, επί
ζξι (6) τουλάχιςτον ϊρεσ ςε κακθμερινι βάςθ, και διεκπεραιϊνεται θ επί των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθ
των χρθςτϊν (on the job training). Ξε το πζρασ τθσ περιόδου τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ ςυντελείται θ
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ πράξθσ. Από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ
αρχίηει προςμετροφμενοσ ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ και του
λογιςμικοφ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα, εφόςον πρόκειται για ολοκλθρωμζνθ πράξθ, με
ενιαία παραμετροποίθςθ, λειτουργικότθτα και υποςτιριξθ των επί μζρουσ ςυςτθμάτων, που πρζπει να
λειτουργοφν ωσ ενιαίο ςφνολο, ςυνεργαηόμενα μεταξφ τουσ. Σροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο
τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 872.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΪΣΑ: 703.225,80 €, ΪΣΑ: 168.774,20 €).
Θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα οκτϊ (18) μινεσ, εκ των οποίων ο ζνασ (1) μινασ
αφορά ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, οι ζντεκα (11) μινεσ ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ,
παραμετροποίθςθ κλπ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ και οι ζξι (6) μινεσ ςτθν πιλοτικι λειτουργία του
ςυςτιματοσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ
«I» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.

1.4. Θεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
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-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Χπουργοφ Εςωτερικϊν.

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν.3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων
του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι
οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α)
των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό
κακεςτϊσ».

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ.

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

τθσ υπ’ αρικ. Α1α/8342/10-07-1998 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και
Χγείασ και Σρόνοιασ (ΪΕΜ Βϋ 711) «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ του Γενικοφ
Σεριφερειακοφ Οοςοκομείου Σαπαγεωργίου», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει
ςιμερα, με τελευταία τροποποιθτικι και ςυμπλθρωματικι τθν υπ’ αρικ. Γ2α/86652/16/5-26.01.2018
κοινι υπουργικι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Χγείασ (ΪΕΜ Β’ 151), εκτόσ από εκείνο το
μζροσ τθσ τελευταίασ ΜΧΑ, θ εκτζλεςθ του οποίου ανεςτάλθ με τθν υπ’ αρικ. 154/2018 απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ Αναςτολϊν του Υυμβουλίου τθσ Επικρατείασ και με το οποίο μζροσ τροποποιοφνται (α) θ
παράγραφοσ 16 του άρκρου 9 του αρχικοφ Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ, (β) θ παράγραφοσ 1
Υελίδα 7

19PROC005566020 2019-09-16
του άρκρου 11 του αρχικοφ Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ και (γ) προςτίκεται παράγραφοσ 17 ςτο άρκρο 11
του Μανονιςμοφ, οπότε ωσ προσ αυτζσ και μόνον τισ διατάξεισ εξακολουκεί να ιςχφει ο αρχικόσ ΕΜΝ
*ΜΧΑ Α1α/8342/1998 (ΪΕΜ Β’ 711)+ όπωσ κατά καιροφσ τροποποιικθκε με τελευταία τροποποιθτικι και
ςυμπλθρωματικι αυτοφ ΜΧΑ 114687/2006 των ωσ άνω Χπουργϊν (ΪΕΜ Β’ 1193 / 13-07-2007).
-

των διατάξεων των άρκρων 15 και 17 τθσ από 24-05-1991 Υφμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου
και του Ιδρφματοσ «Κδρυμα Σαπαγεωργίου», που κυρϊκθκε με το Ο. 1964/1991 (ΪΕΜ 146 / τεφχοσ Αϋ /
26-09-1991), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα.

-

τθσ υπ’ αρικ. Α2β/Γ.Σ. 52363/14-07-2017 (ΪΕΜ 366 / 24-07-2017, Φεφχοσ Y.O.Δ.Δ.) κοινισ απόφαςθσ
του Χπουργοφ Χγείασ και του Αναπλθρωτι Χπουργοφ Χγείασ, περί οριςμοφ μελϊν ςτο Δ.Υ. του Γενικοφ
Οοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. Γ4β / Γ.Σ.15568 /
02-03-2018 (ΪΕΜ 130 / 09-03-2018, Φεφχοσ Χ.Ρ.Δ.Δ.) απόφαςθ και ιςχφει ςιμερα.

-

τθσ υπ’ αρικ. ΔΧ6α/οικ.36932/17-3-2009 Μ.Χ.Α. των Χπουργϊν Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν και Χγείασ
και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Φρόποσ και διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακρατοφμενου
ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ
(αρ. 3, Ο.3580/ 2007).

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

-

τθσ υπ’ αρ. 511θ/03.04.2018 (κζμα 14ο) απόφαςθ του Δ.Υ. του Οοςοκομείου για τθν ζγκριςθ
ςκοπιμότθτασ και τθν υποβολι αίτθςθσ ζνταξθσ ςτο Ε.Σ. «Μεντρικι Ξακεδονία 2014-2020» και
χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ: «Διεφρυνςθ υπθρεςιϊν ΣΠΕ για τουσ αςκενείσ και το προςωπικό του
Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ», προχπολογιςμοφ 828.000 € με ΪΣΑ.

-

τθσ υπ’ αρ. 528θ/12.12.2018 (κζμα 6ο) απόφαςθ του Δ.Υ. του Οοςοκομείου, για τθ διόρκωςθ τθσ
προαναφερόμενθσ απόφαςθσ του Δ.Υ. του Οοςοκομείου, ωσ προσ τον προχπολογιςμό τθσ πράξθσ
«Διεφρυνςθ υπθρεςιϊν ΣΠΕ για τουσ αςκενείσ και το προςωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ», ςτο
τελικό ποςό ζνταξθσ των 872.000,00 € με ΪΣΑ.

-

τθσ με αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018, όπωσ τροποποιικθκε με τθν με αρ. πρωτ. 5179/06.09.2019,
απόφαςθ του Σεριφερειάρχθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ για ζνταξθ τθσ πράξθσ «Διεφρυνςθ υπθρεςιϊν
ΣΠΕ για τουσ αςκενείσ και το προςωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ» ςτον Άξονα Σροτεραιότθτασ
«Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν, των πλθροφοριϊν και των
επικοινωνιϊν» του Ε.Σ. «Μεντρικι Ξακεδονία», με επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ 872.000,00 €.

-

των κατά αντικείμενο και δραςτθριότθτα του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ εκδοκειςϊν
αποφάςεων ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ εκ μζρουσ του Χπουργείου Χγείασ, τθσ 3 θσ Χ.Σε. Ξακεδονίασ, του
Δ.Υ. του Οοςοκομείου και του Σροζδρου του Δ.Υ. του Οοςοκομείου.

-

τθσ υπϋ αρικ. 544/11.07.2019 (κζμα 1ο) απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου περί ζγκριςθσ, του
πρακτικοφ ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ με τθν
αντίςτοιχθ εγγραφι εςόδων (ΑΔΑ: 19REQ005265946 2019-07-12), προχπολογιςτικισ δαπάνθσ φψουσ
872.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α. 24%.

-

τθσ με αρ. πρωτ. 5182/06.09.2019 απόφαςθ παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ ςτο ςχζδιο τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ εκ μζρουσ τθσ Ε.Χ.Δ. του ΣΕΣ Μεντρικισ Ξακεδονίασ 2014-2020.

1.5. Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ 29/10/2019 και ϊρα 15.00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 16/09/2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00.
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1.6. Δθμοςιότθτα
Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 10/09/2019
ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. *ςυμπλθρϊνεται επίςθσ αρικμόσ και θμερομθνία
δθμοςίευςθσ, εφόςον είναι γνωςτά+
Β.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).
Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΥΘΔΘΥ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 79412.
Σροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ο. 4412/2016, ενϊ ζχει αποςταλεί/αναρτθκεί ωσ εξισ:
1.

Υτισ εφθμερίδεσ: ΕΣΦΑ ΘΞΕΤΕΥ, ΘΞΕΤΘΥΙΑ ΦΡΣΙΜΘ,

2.

Υτο Εμπορικό-Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ,

3.

Υτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο,

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ).
Θ διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.papageorgiou-hospital.gr, ςτθν διαδρομι: ΑΤΫΙΜΘ ΥΕΝΙΔΑ ► ΔΙΑΓέΟΙΥΞΡΙ ► *ΦΙΦΝΡΥ
ΣΤΑΠΘΥ+, ςτισ 10/09/2019.
Γ.
Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των απαραίτθτων δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον ανάδοχο και παρακρατείται
από τθν πρϊτθ τμθματικι πλθρωμι του.

1.7. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ϋ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ

2.1. Γενικζσ πλθροφορίεσ
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα:
1.

θ με αρ. 008/2019 προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ (ΑΔΑΞ 19PROC005534355), όπωσ αυτι ζχει
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+ (παράρτθμα ΙΙI).

3.

θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ.

4.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

5.

το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ (παράρτθμα VI).

2.1.2 Επικοινωνία - Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ:
Θ τυχόν επεξεργαςία, από τον ανάδοχο, ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων αςκενϊν, αλλά και όλων
των εργαηομζνων ςτο Οοςοκομείο, κα διζπεται από τισ διατάξεισ του Ο. 2472/1997 (ΪΕΜ Α 50/10-041997) κακϊσ και από τον υπ’ αρικ. 2016/679 Μανονιςμό Σροςταςίασ Σροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR)
και ςε κάκε περίπτωςθ από τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ διατάξεισ. Ρ ανάδοχοσ οφείλει να
ακολουκεί και να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ του Χπεφκυνου Επεξεργαςίασ Δεδομζνων (DPO) του
Οοςοκομείου.

2.1.3 Σαροχι διευκρινίςεων
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –
διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από
εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, είτε μετά τθν ανωτζρω
προκεςμία υποβολισ δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γλϊςςα
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Ϋάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ
τθσ Ϋάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτοφ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.5 Εγγυιςεισ
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Ϋϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων, με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο
Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ϊ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
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Υτο παράρτθμα IV παρατίκενται υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
και καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ - Μριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. έςτόςο, ςε
περίπτωςθ που θ διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα πράξθ κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, το
Οοςοκομείο δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, να
ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι,
υποχρεοφται να το πράξει.
3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ δζκα
τεςςάρων χιλιάδων εξιντα τεςςάρων ευρϊ και πενιντα δφο λεπτϊν (14.064,52 €).
Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 04.12.2020, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Φο Οοςοκομείο μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παρ. 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Νόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του
Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου
τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.
Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.
Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται
ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.4. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.5. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 (γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Μριτιρια επιλογισ
2.2.4 Ματαλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
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εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ
Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.

2.2.5 Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα φψουσ τουλάχιςτον
600.000 € και ετιςιο ειδικό κφκλο εργαςιϊν, ςε αντικείμενα ςυναφι προσ αυτό τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
φψουσ άνω του διπλάςιου του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κατά τα τρία
τελευταία ζτθ.

2.2.6 Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ, κα πρζπει να ζχουν, κατά τθν τελευταία πενταετία, εκτελζςει και ολοκλθρϊςει ζνα
(1) τουλάχιςτον παρόμοιο ζργο Φ.Σ.Ε., ιτοι ζνα ζργο που να περιείχε κατ’ ελάχιςτο τα αντικείμενα των
εδαφίων 1.3.2.3 ζωσ και 1.3.2.11 τθσ παρ. 1.3 τθσ παροφςασ, με φψοσ τελικισ δαπάνθσ τουλάχιςτον
800.000 €. Διευκρινίηεται ότι θ τελικι δαπάνθ κα πρζπει να αναφζρεται ςε μία μόνο ςφμβαςθ και όχι ςε
περιςςότερεσ που ενδεχόμενα καλφπτουν ακροιηόμενεσ τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ πράξθσ.

2.2.7 Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με:
α) Φο πρότυπο ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο, αναφερόμενο ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν
κζντρων και δικτφων.
β) Φο πρότυπο ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, αναφερόμενο ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν
κζντρων και δικτφων.

2.2.8 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6) να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΫΙΙ
του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
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2.2.9 Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπου του παραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του παραρτιματοσ 1.
Φο ΕΕΕΥ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του εδαφίου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
έσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).
Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ).
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
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Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
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οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ και ςτοιχεία απόδειξθσ του ετιςιου
ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν ςε αντικείμενα ςυναφι προσ αυτό τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, είτε με επίςθμουσ
ιςολογιςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ είτε με εκτυπϊςεισ από τθν πλατφόρμα gsis τθσ ΑΑΔΕ. Εάν ο οικονομικόσ
φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο
ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
κατάλογο παρομοίων ζργων ΦΣΕ, που εκτελζςκθκαν και ολοκλθρϊκθκαν κατά τθν τελευταία πενταετία,
που κα περιζχει ςυνοπτικι περιγραφι του ζργου και τθν τελικι του δαπάνθ, κακϊσ και
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ ενόσ τουλάχιςτον εξ αυτϊν. Από τθν
βεβαίωςθ κα πρζπει να προκφπτει απαραίτθτα θ τελικι δαπάνθ του ζργου με ΪΣΑ, όπωσ και τα ςτοιχεία
του κφριου εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν που το ςυνζκεταν.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα εν
ιςχφει πιςτοποιθτικά, εκδοκζντα από αρμόδιουσ κοινοποιθμζνουσ οργανιςμοφσ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ
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λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΪΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΪΕΜ κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα και -εφόςον δεν προβλζπονται- υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό (πχ ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό).

2.3. Μριτιρια ανάκεςθσ
2.3.1 Μριτιριο ανάκεςθσ
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
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2.4. Ματάρτιςθ - Σεριεχόμενο προςφορϊν
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο παράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ πράξθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παρ. 1.3 τθσ παροφςασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

2.4.2 Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΪΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ.
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι του.
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά, ειδικότερα ςε ότι
αφορά τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ (παράρτθμα ΙΙ) προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Ι,
όπωσ και τον αναλυτικό πίνακα οικονομικισ προςφοράσ (παράρτθμα V), ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ
αρχείου -.pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Φ υ χ ό ν πρ ό ςκ ε τ α ςτ ο ι χ ε ί α τ ω ν τ ε χ ν ι κ ϊ ν π ρ ο ς φο ρ ϊ ν , ό π ω σ τ ε χ ν ι κ ζ σ π ε ρ ι γρ α φ ζσ ,
τεχνικά
φυ λ λ ά δ ι α
κλπ
επ ι ς υ ν ά πτ ο ν τ α ι
ωσ
ς υ ν θ μ μ ζν α
και
θ λ εκ τ ρ ο ν ικ ά
υ π ο γε γ ρ αμ μ ζ ν α ψ θ φ ια κ ά α ρ χ ε ί α ςτ ο ς φς τ θ μ α .
2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του ςυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου -.pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον
ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν
επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για
τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτο πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ
και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Ϋάγθσ
(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΪΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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2.4.3 Σεριεχόμενα φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ- Φεχνικι προςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του
Ο.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Σαράρτθμα ΙΙΙ).
Φο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό
τόπο http://www.eprocurement.gov.gr ςτο πεδίο: «Promitheus ESPDint – θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ eΕΕΕΥeΦΕΧΔ» και ςτα αναρτθμζνα ζγγραφα του εν λόγω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (αρ. ςυςτ. 79412).
Υτο Ε.Ε.Ε.Υ. προςδιορίηεται θ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των
ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ,
εφόςον του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα εν λόγω δικαιολογθτικά.
ταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε βάςθ
δεδομζνων, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ο.4412/2016, ςτο Ε.Ε.Ε.Υ. περιζχονται επίςθσ οι
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και -κατά περίπτωςθ- θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.).
Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2.4.3.2 Φεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ” του παραρτιματοσ Ι τθσ διακιρυξθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σεριλαμβάνει
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ
άνω παράρτθμα.
Επιπλζον κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι πίνακεσ ΙΙ1 ζωσ και ΙΙ11 του φφλλου ςυμμόρφωςθσ προσ τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ ΙΙ. Υτουσ ςυγκεκριμζνουσ πίνακεσ:
→ Υτθ ςτιλθ «ΣΕΤΙΓΤΑΪΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ», ζχουν αντιγραφεί αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ, τθρϊντασ τθν ίδια αρίκμθςθ
του παραρτιματοσ «Ι» τθσ διακιρυξθσ.
→ Υτθ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΔΙΑΓέΟΙΗΡΞΕΟΡΧ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου αναδόχου που
ζχει τθ μορφι ΟΑΙ ι ΡΫΙ, ανάλογα αν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα
αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι
κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια επιτροπι ζχει
τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.
→ Υτθ ςτιλθ «ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ
ι/και ςε αρικμθμζνα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν ι ςε αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των
υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ ςε μεκοδολογία
εγκατάςταςθσ, υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου αναδόχου τεκμθριϊνουν τθν
απάντθςθ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ.
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Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 3, ςελ. 4 παράγραφοσ 4 κλπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό
φυλλάδιο ι ςτο κείμενο παραπομπισ κα υπογραμμίηεται το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθν απάντθςθ,
κακϊσ και θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ
προδιαγραφι (π.χ. προδ. 4.18).
Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

2.4.4 Σεριεχόμενα φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά» / Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,
δίδεται ςε ΕΧΤέ, ςυμπλθρϊνεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ, είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνθ και αφορά ςτο ςφνολο τθσ πράξθσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παρ. 1.3. τθσ παροφςασ.
Αν και κάκε δαπάνθ για τθν ςυντιρθςθ – τεχνικι κάλυψθ των αντικειμζνων τθσ πράξθσ, μετά τθν
παρζλευςθ του χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ), δεν είναι επιλζξιμθ οφτε
χρθματοδοτείται με τθν παροφςα, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν ςτον πίνακα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ και τθν ςτιλθ του πίνακα του παραρτιματοσ V με τισ προςφερόμενεσ ετιςιεσ
αμοιβζσ ςυντιρθςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ – παροχισ αναβακμίςεων, χωριςτά για τα επτά (7)
αντικείμενα εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που δεν είναι ςκιαςμζνα ςτθν οικεία ςτιλθ. Θ ετιςια αυτι αμοιβι
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% τθσ προςφερόμενθσ αξίασ του είδουσ, είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο
και κα ιςχφει για τα πρϊτα πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, μθ
επιδεχόμενθ άλλθσ αναπροςαρμογισ πλθν τθσ τυχόν ετιςιασ τιμαρικμικισ, με βάςθ τον επίςθμο δείκτθ
τιμϊν καταναλωτι τθσ ΦτΕ.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ των αντικειμζνων για τα οποία επικυμεί να ανακζςει
τθν ςυντιρθςθ με ετιςιο ςυμβόλαιο το οποίο κα υπογραφεί μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του
αναδόχου, ενϊ θ χρθματοδότθςι του κα γίνει αποκλειςτικά από ιδίουσ πόρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Υτθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ τθσ πράξθσ
ολοκλθρωμζνθσ, ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ..
Ρι επί των εκάςτοτε πλθρωμϊν κρατιςεισ είναι οι εξισ:
 Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Υυμβάςεων (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
 Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΪΣΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016), εφόςον και
αφότου εκδοκεί θ από τισ ίδιεσ διατάξεισ προβλεπόμενθ ΜΧΑ.
 Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
 Μράτθςθ 2,00% υπζρ του Μεφαλαίου Μοινωνικισ και Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Χπουργείου Χγείασ
και Μοινων. Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 3 εδ. εϋ περ. εεϋ Ο. 3580/2007).
Υε κάκε πλθρωμι παρακρατείται ο κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Μ.Ϊ.Δ. φόροσ ειςοδιματοσ
επί του κακαροφ ποςοφ.
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ϊ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
έσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤέ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΧΤέ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι υπερβαίνει τον
ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
Υτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτθν παρ. 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6 Νόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
Θ ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ϋρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Ϋρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ ι διόρκωςθσ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ ι διόρκωςθσ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ

3.1. Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ (επιτροπι διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά»
τθν 04.11.2019 και ϊρα 11.00, ιτοι μετά τθν παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.



Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.

Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτο ΔΥ του Οοςοκομείου, προκειμζνου τοφτο να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο-)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Φο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνία», ςτο ΔΥ του Οοςοκομείου προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ του
διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από το ΔΥ του Οοςοκομείου μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ», «Φεχνικι Σροςφορά» και
«Ρικονομικι Σροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλειά του ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.
Υε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ.

3.2. Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου
Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων -.pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
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Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Υφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο ΔΥ του Οοςοκομείου για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3. Ματακφρωςθ - Υφναψθ ςφμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ
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διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4. Σροδικαςτικζσ προςφυγζσ - Σροςωρινι δικαςτικι προςταςία
Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι
Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικ. 56902/215 Χ.Α.
Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του
π.δ. 39/2017.
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ.
39/2017.
Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Χπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.
Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΣΣ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Ξε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηοντα ι
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5. Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1.

ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ)

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ.
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΪΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 τθσ παροφςασ ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ, κατά τα λοιπά όπωσ ςτα υποδείγματα που παρατίκενται ςτο παράρτθμα IV τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΪΣΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Υτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ παροφςασ, που κα καλφπτει τθ διαφορά
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ
προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.
4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να προςκομ ίςει,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικι επιςτολι καλισ
λειτουργίασ για το ςφνολο τθσ πράξθσ (του εξοπλιςμοφ, του λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν), χρονικισ
ιςχφοσ τουλάχιςτον 3 ετϊν και φψουσ 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΪΣΑ.
Ξε τθν προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι
καλισ εκτζλεςθσ.
4.2. Υυμβατικό πλαίςιο - Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.

4.3. ροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.3.1. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
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κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2. Υτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Ξθτρϊο Σαραγωγϊν (ΕΞΣΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ρ.ΑΟ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΞΣΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4. Χπεργολαβίεσ
4.4.1. Ρ ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτοί τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν ανακζτουςα αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5. Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Μάκε ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ προχποκζτει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Χ.Δ. του Ε.Σ.
«Μεντρικι Ξακεδονία 2014-2020».
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4.6. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτο εδάφιο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ

5.1. Φρόποσ πλθρωμισ
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ ακόλουκουσ δφο (2) τρόπουσ:
α) Φο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ πράξθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο
1.3.3 τθσ παροφςασ.
β) Ξε τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ εκ ποςοςτοφ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., με
προχπόκεςθ τθν κατάκεςθ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.
4.1 και ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου ςε τρεισ (3) δόςεισ ωσ
εξισ:
→ 1θ δόςθ εκ ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., μετά τθν ζγκριςθ του παραδοτζου τθσ
μελζτθσ εφαρμογισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο εδάφιο 1.3.2.9 τθσ παροφςασ.
→ 2θ δόςθ εκ ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., μετά τθν προςωρινι παραλαβι του
εδαφίου 1.3.3 και τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου.
→ 3θ δόςθ εκ ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ
πράξθσ, κατά τα οριηόμενα επίςθσ ςτο εδάφιο 1.3.3 τθσ παροφςασ και τθν υπογραφι του ςχετικοφ
πρωτοκόλλου.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Ματά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
είναι απαραίτθτθ για κάκε πλθρωμι.
5.1.2. Φον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ τθσ πράξθσ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ εξισ:
 Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Υυμβάςεων (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
 Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΪΣΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016), εφόςον και
αφότου εκδοκεί θ από τισ ίδιεσ διατάξεισ προβλεπόμενθ ΜΧΑ.
 Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
 Μράτθςθ 2,00% υπζρ του Μεφαλαίου Μοινωνικισ και Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Χπουργείου Χγείασ
και Μοινων. Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 3 εδ. εϋ περ. εεϋ Ο. 3580/2007).
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Υε κάκε πλθρωμι παρακρατείται ο κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Μ.Ϊ.Δ. φόροσ ειςοδιματοσ
επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2. Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ
5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν υλοποιιςει τθν πράξθ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
5.2.2. Αν θ πράξθ, με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου, περαιωκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του
Ο.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του τμιματοσ που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα.
Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν,
για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1 (Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ –
Φρόποσ παράδοςθσ ειδϊν και υπθρεςιϊν), 6.4 (Απόρριψθ παραδοτζων - Αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ
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κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ
αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11
του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ,
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4. Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν
Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ

6.1. Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Φρόποσ παράδοςθσ ειδϊν και υπθρεςιϊν
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Ρμάδα Διοίκθςθσ/Διαχείριςθσ του Ζργου (Ρ.Δ.Ε.), που ζχει οριςτεί με τθν με αρ. πρωτ. 1538 ΔΥ/19.12.2018
απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Οοςοκομείου, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Δ.Υ. του Οοςοκομείου
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Ξε δεδομζνο ότι θ παροφςα πράξθ αποτελεί ςφνκετο ζργο, ςτο οποίο ο εξοπλιςμόσ, το λογιςμικό
και θ εφαρμογι δεν παραλαμβάνονται αυτοτελϊσ, ωσ είδθ αποκικθσ, αλλά πλιρωσ εγκατεςτθμζνα,
παραμετροποιθμζνα και ςε πλιρθ λειτουργία, δθλαδι μαηί με όλεσ τισ ςυναφείσ υπθρεςίεσ, κάκε
παραλαβι νοείται ωσ ςυντελοφμενθ υπό τισ προχποκζςεισ αυτζσ.
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Φο θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον υπεφκυνο τθσ
πράξθσ, όπωσ αυτόσ ορίςτθκε με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε. τθσ ωσ άνω παρ. 6.1.1, που μπορεί
να ςθμειϊνει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ
υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Ρι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ (Ε.Σ.Σ.).

6.2. Διάρκεια ςφμβαςθσ
6.2.1. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα οκτϊ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. Για τα
επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ ωσ εξισ:
→ Υε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τθ μελζτθ εφαρμογισ, κατά
τα οριηόμενα ςτο εδάφιο 1.3.2.11 τθσ παροφςασ.
→ Υε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει περαιϊςει όλεσ τισ εργαςίεσ
προςκόμιςθσ, εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν, ιτοι όλα
τα αντικείμενα που περιγράφονται ςτα εδάφια 1.3.2.1 ζωσ και 1.3.2.10 τθσ παροφςασ, κακϊσ και τισ
κεωρθτικζσ εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ του Οοςοκομείου του εδαφίου 1.3.2.13. Ξε το πζρασ τθσ
φάςθσ αυτισ ςυντελείται και θ προςωρινι παραλαβι τθσ πράξθσ.
→ Υτθ ςυνζχεια, μετά τθν προςωρινι παραλαβι τθσ πράξθσ και για διάρκεια ζξι (6) μθνϊν, παρζχονται εκ
μζρουσ του αναδόχου οι υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ παρ. 1.3.3 τθσ παροφςασ, ιτοι το
αντικείμενο που περιγράφεται ςτο εδάφιο 1.3.2.12, κακϊσ και οι εκπαιδεφςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ
πιλοτικισ λειτουργίασ (οn the job training) του εδαφίου 1.3.2.13.
Ξε το πζρασ τθσ περιόδου τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ ςυντελείται και θ οριςτικι παραλαβι τθσ πράξθσ.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206
του ν. 4412/2016, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα
από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα -κατά
τα ανωτζρω- διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ
λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο
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5.2.2 τθσ παροφςασ. Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ τθσ πράξθσ ολοκλθρωμζνθσ, επιβάλλονται οι
κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.

6.3. Σαραλαβζσ των αντικειμζνων τθσ ςφμβαςθσ
6.3.1. Μάκε παραλαβι τμθματικι, προςωρινι και οριςτικι, κα αφορά ςε αντικείμενα που εμπεριζχουν
υλικά, λογιςμικό και υπθρεςίεσ ταυτόχρονα. Χπό αυτι τθν ζννοια θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και
παραλαβισ (Ε.Σ.Σ.), που κα οριςκεί από το Οοςοκομείο ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 11/περ δϋ του άρκρου
221 του Ο.4412/2016, δφναται να προβαίνει ςε τμθματικζσ παραλαβζσ διακριτϊν τμθμάτων τθσ πράξθσ
(πχ εφαρμογι DCS, επζκταςθ αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi, κεντρικοί εξυπθρετθτζσ κλπ), φςτερα από ςχετικι
πρόςκλθςθ του αναδόχου, οπωςδιποτε όμωσ κα πρζπει να προβεί ςε τμθματικζσ παραλαβζσ των
διακριτϊν τμθμάτων που αποτελοφν τα ορόςθμα του ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ωσ άνω παρ.
6.2.1. Ρ ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςε κάκε διαδικαςία παραλαβισ. Ρ ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ,
τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα
άρκρα 208 & 209 του Ο.4412/2016, τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ «Ι».
6.3.2. Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ,
θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα είδθ, εφόςον
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι
παραδοτζων ειδϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 6.3.3 και 6.3.4. Φα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςτισ
τυχόν τμθματικζσ παραλαβζσ.
Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των τυχόν ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα είδθ δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ
παραλαβισ, όπου αναφζρονται οι παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων ειδϊν και –ςυνεπϊσ- αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ
ανάγκεσ.
6.3.4. Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων ειδϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι
ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι
παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων
τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα είδθ, με τθν
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ο.4412/2016.
6.3.5. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 6.3.2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 6.3.3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν τυχόν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ του ΔΥ του Οοςοκομείου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ
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τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

6.4. Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων
ειδϊν με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ
γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5. Εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ πράξθσ
6.5.1. λα τα είδθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα προςφερκοφν με εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται και οι άδειεσ χριςθσ του
λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν.
Υτθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι/και εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε
περίπτωςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ μζρουσ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και οι εργαςίεσ και τα
υλικά των ελζγχων καλισ λειτουργίασ/ προλθπτικϊν ςυντθριςεων και βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ,
που κα πραγματοποιοφνται κατ’ ζτοσ, κατά το διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ, ϊςτε ο εξοπλιςμόσ να
ευρίςκεται πάντα ςε πλιρθ λειτουργικι ετοιμότθτα. Σεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ενϊ δεν
περιλαμβάνονται τα κάκε φφςθσ αναλϊςιμα υλικά κακϊσ και τυχόν βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι
χριςθ ι τθν χριςθ ακατάλλθλου, μθ εγκεκριμζνου από τον καταςκευαςτι, περιφερειακοφ υλικοφ. Ρμοίωσ
περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςε ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ του λογιςμικοφ και
των διαςυνδζςεϊν του με άλλεσ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, κακϊσ και όλεσ οι αναβακμίςεισ (upgrades) και
οι ενθμερϊςεισ (updates) των βάςεων δεδομζνων τθσ εφαρμογισ CDS, που κα εκδοκοφν κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ
τθσ εφαρμογισ, κακϊσ και οι τυχόν πρόςκετεσ παραμετροποιιςεισ, εφόςον απαιτοφνται.
6.5.2. Ματά τθν διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ κα ιδρφςει βλαβολθπτικό κζντρο (help desk),
με το οποίο τουλάχιςτον τρία (3) εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ του Οοςοκομείου κα μποροφν να
επικοινωνοφν ςε 24ωρθ βάςθ, όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, με χριςθ ςφντομου αρικμοφ κλιςθσ ι/και
κινθτοφ τθλεφϊνου, όπωσ και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Υε κάκε περίπτωςθ, εφόςον κάποια
βλάβθ/δυςλειτουργία δεν καταςτεί δυνατό να αποκαταςτακεί με από απόςταςθ επζμβαςθ,
κακοδθγοφμενθ ι μθ, ο χρόνοσ άφιξθσ του τεχνικοφ του αναδόχου κα οριςτεί κατά περίπτωςθ είδουσ
εξοπλιςμοφ/ςυςτιματοσ, όπωσ ειδικότερα προςδιορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ
«Ι».
6.5.3. Ρι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να δθλϊςουν δεςμευτικά ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά, ιτοι ςτα
οικεία πεδία των φφλλων ςυμμόρφωςθσ, τον μζγιςτο αποδεκτό χρόνο μθ λειτουργίασ (down-time) των
βαςικϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ (εξυπθρετθτζσ, κεντρικοί και τοπικοί διανομείσ, firewalls, access points) και
λογιςμικοφ χωρίσ μείηονα ςφάλματα, βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ, ο οποίοσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει
τισ δϊδεκα (12) θμζρεσ ετθςίωσ, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Υε περίπτωςθ
που για κάποιο από τα βαςικά αυτά ςτοιχεία εξοπλιςμοφ ι/και λογιςμικοφ και εφαρμογϊν διαπιςτωκεί
υπζρβαςθ του μζγιςτου εγγυθμζνου ετιςιου χρόνου μθ λειτουργίασ, κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ,
παρατείνεται αυτοδικαίωσ ο χρόνοσ εγγφθςθσ και δωρεάν τεχνικισ υποςτιριξθσ για δζκα (10) θμζρεσ για
κάκε θμζρα (ι κλάςμα αυτισ) υπζρβαςθσ του ωσ άνω ορίου. Υε περιπτϊςεισ μθ ανταπόκριςθσ του
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αναδόχου ςτισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ του για τθν περίοδο τθσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (πχ λόγω
ζκπτωςθσ ι/και πτϊχευςθσ, διάλυςθσ εταιρείασ κλπ), με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, καταπίπτει θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ παρ. 4.1.2 τθσ
παροφςασ και θ ανακζτουςα αρχι αναηθτά τον πλζον πρόςφορο τρόπο για τθν τεχνικι κάλυψθ των
αντικειμζνων τθσ πράξθσ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.
6.5.4. Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ
Ε.Σ.Σ. ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για
τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι
μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ
εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Φο πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.6. Ματαγγελία τθσ ςφμβαςθσ - Χποκατάςταςθ αναδόχου
6.6.1. Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.6.2. Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.
6.6.3. Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

O ΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΡΧ Δ.Υ.

ΒΑΥΙΝΕΙΡΥ ΣΑΣΑΥ
Ακριβζσ αντίγραφο εκ του πρωτοτφπου
signed by
ANGELIKI Digitally
ANGELIKI LIOSIOU
2019.09.16
LIOSIOU Date:
15:07:33 +03'00'
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΑ
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’Ι’’
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Ξε τθν παροφςα πράξθ προβλζπεται θ υλοποίθςθ ςτοχευμζνων επενδφςεων που αποςκοποφν ςτθ
γενικευμζνθ χριςθ καινοτόμων ψθφιακϊν εργαλείων και εφαρμογϊν που κα αναβακμίςουν ουςιαςτικά
τόςο τισ παρεχόμενεσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ όςο και το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ αςκενϊν και επιςκεπτϊν.
Υυγκεκριμζνα περιλαμβάνονται:
→ Θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων (Clinical Decision
Support) για όλο το ιατρικό προςωπικό και διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με τον φάκελο αςκενοφσ.
→ Θ ολοκλιρωςθ και λειτουργικι αναβάκμιςθ, με τθν προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, τθσ
βραβευμζνθσ εφαρμογισ αςφαλϊν αιμολθψιϊν «SAFEBLOOD», θ οποία αναπτφςςεται εςωτερικά ςτο
Οοςοκομείο από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ και Ξθχανοργάνωςθσ.
→ Θ προμικεια και παραμετροποίθςθ υποδομϊν αςφάλειασ ςυςτθμάτων και δεδομζνων με βάςθ τισ
ςφγχρονεσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ (GDPR).
→ Ρ εκςυγχρονιςμόσ και θ αρχιτεκτονικι αναβάκμιςθ των ενςφρματων εςωτερικϊν δικτφων (LAN) και θ
επζκταςθ του αςφρματου (WLAN) δικτφου δεδομζνων, με ςτόχο τθν κακολικι κάλυψθ του
Οοςοκομειακοφ ςυγκροτιματοσ, για τθν λειτουργία των υφιςτάμενων και των παραπάνω νζων
εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν, μζςω του αςφρματου δικτφου ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Οοςοκομείου.
→ Θ αναβάκμιςθ των κεντρικϊν υπολογιςτικϊν υποδομϊν του Μζντρου Δεδομζνων (Data Center).
→ H προμικεια φορθτϊν τερματικϊν ςυςκευϊν πρόςβαςθσ ςτισ ωσ άνω εφαρμογζσ για ςθμαντικό
αρικμό ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.
Για λόγουσ οργάνωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκοφν, αυτζσ παρατίκενται με αρχικι τθν
ενότθτα 1: «ΓΕΟΙΜΡΙ ΡΤΡΙ» και ςτθ ςυνζχεια ςε χωριςτζσ ενότθτεσ, ανά κατθγορία εξοπλιςμοφ,
εφαρμογισ και υπθρεςιϊν που απαρτίηουν τθν ενιαία πράξθ ςτθν οποία αναφζρεται θ διακιρυξθ.
Φονίηεται ότι ο διαχωριςμόσ είναι οργανωτικόσ και όχι ουςιαςτικόσ.
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ

ΕΟΡΦΘΦΑ 1
ΓΕΟΙΜΡΙ ΡΤΡΙ
ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΩΟ

1. ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ
1.1. λα τα είδθ εξοπλιςμοφ, με εξαίρεςθ τισ φορθτζσ ταμπλζτεσ και τα τερματικά χειρόσ, κα
παραδοκοφν πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τθν Διεφκυνςθ
Σλθροφορικισ & Ξθχανοργάνωςθσ και ςτισ ακριβείσ κζςεισ που κα προςδιορίηονται ςτθ μελζτθ
εφαρμογισ, που ο ανάδοχοσ κα είναι ςυμβατικά υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει.
1.2. Εφόςον απαιτθκοφν πρόςκετα ικριϊματα, θ προμικεια και τοποκζτθςι τουσ περιλαμβάνεται
ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου.
1.3. Ρμοίωσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ καλωδιακζσ και αςφρματεσ διαςυνδζςεισ,
κακϊσ και οι καλωδιϊςεισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ. Θ απαιτοφμενθ θλεκτρικι παροχι ιςχφοσ ςε
κάκε χϊρο εγκατάςταςθσ, εφόςον δεν υπάρχει ι εφόςον θ υφιςτάμενθ δεν επαρκεί, αποτελεί
υποχρζωςθ του Οοςοκομείου.
1.4. Ειδικότερα για τθν εγκατάςταςθ των ςθμείων πρόςβαςθσ (Access Points) επζκταςθσ του
αςφρματου δικτφου Wi-Fi του Οοςοκομείου, θ τυχόν απαιτοφμενθ θλεκτρικι τροφοδότθςθ ιςχφοσ
(εφόςον αυτι δεν παρζχεται μζςω PoE) κα καταςκευάηεται από το Οοςοκομείο, με βάςθ τισ
ακριβείσ κζςεισ που κα προςδιορίηονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ εφαρμογισ. Θ διαςφνδεςθ
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των ςθμείων πρόςβαςθσ προσ το δίκτυο δεδομζνων (data) αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου.
1.5. Υε κάκε περίπτωςθ και ειδικότερα για τθν εγκατάςταςθ των ςθμείων πρόςβαςθσ, ο ανάδοχοσ
κα είναι υποχρεωμζνοσ να αποκακιςτά πλιρωσ τισ τυχόν φκορζσ ςτα δομικά ςτοιχεία (ψευδοροφζσ
κλπ.) ςτα οποία κα ζχει παρζμβει, μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ.
2. ΕΓΓΧΘΥΕΙΥ
λα τα είδθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα προςφερκοφν με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 6.3 των γενικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ. Υτθν
εγγφθςθ κα περιλαμβάνονται και οι άδειεσ χριςθσ του λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν.
3. ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΞΕΦΑ ΦΘΟ ΕΓΓΧΘΥΘ
Μάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να περιλάβει ςτον φάκελο οικονομικισ προςφοράσ του και προςφορά
πλιρουσ ετιςιασ τεχνικισ κάλυψθσ και ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, για το χρονικό διάςτθμα
μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 2.4.4 των γενικϊν
όρων τθσ διακιρυξθσ.
4. ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΕΙΥ
4.1. Φόςο το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Σλθροφορικισ & Ξθχανοργάνωςθσ, όςο και οι χριςτεσ των
εφαρμογϊν που κα περιλαμβάνονται ςτθν ςυγχρθματοδοτοφμενθ δράςθ, πρζπει να εκπαιδευτοφν ςτθν
χριςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων, από εξειδικευμζνο προςωπικό του αναδόχου. Ρι εκπαιδεφςεισ
αυτζσ κα πρζπει να λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Οοςοκομείου πριν ι/και κατά τθν διάρκεια τθσ
εγκατάςταςθσ των ειδϊν.
4.2. Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςτον προςδιοριςμό των απαιτιςεων εκπαίδευςθσ ανά
κατθγορία ςυμμετεχόντων, όπωσ κα οριςτικοποιθκεί ςτθν 1θ φάςθ του ζργου (Ξελζτθ Εφαρμογισ).
4.3. Ρι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να δθλϊςουν δεςμευτικά ςτισ τεχνικζσ τουσ προςφορζσ το πλικοσ των
ατόμων (ανά κατθγορία προςωπικοφ) που προτίκενται να εκπαιδεφςουν και τθν αντίςτοιχθ διάρκεια ςε
διδακτικζσ ϊρεσ, ανά αντικείμενο εκπαίδευςθσ.
4.4. Υε κάκε περίπτωςθ οι αρχικζσ εκπαιδεφςεισ δεν μπορεί να αφοροφν ςε λιγότερα των τριϊν (3)
ατόμων από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ & Ξθχανοργάνωςθσ, με ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν ωρϊν
εκάςτου τισ είκοςι (20) ι τζςςερα (4) πεντάωρα, οφτε ςε λιγότερα των δζκα (10) ατόμων ιατρικοφ και
νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, με ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν ωρϊν εκάςτου τισ δϊδεκα (12) ι τζςςερα (4)
τρίωρα.
4.5. Σζραν τθσ κατά τα ωσ άνω βαςικισ εκπαίδευςθσ (train of the trainers), προβλζπεται και θ κατά τθν
διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ επί τόπου εκπαίδευςθ των χρθςτϊν (on the job training) εκ
μζρουσ του αναδόχου, ςτισ περιπτϊςεισ που αντιμετωπίηουν προβλιματα κατά τθν χριςθ του
εξοπλιςμοφ ι/και των εφαρμογϊν.
4.6. Θ μζριμνα για τουσ χϊρουσ παροχισ των αρχικϊν εκπαιδεφςεων ανικει ςτο Οοςοκομείο, ενϊ θ
μζριμνα και οι δαπάνεσ για τα βοθκθτικά μζςα (πχ θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ PC κλπ.), κακϊσ και το υλικό
ςε ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι μορφι βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ

ΕΟΡΦΘΦΑ 2
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΝΘΨΘΥ ΜΝΙΟΙΜΩΟ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ

1.
ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ
1.1. Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι διεκνϊσ κακιερωμζνθ ςε ςθμαντικό αρικμό (≥1.000) γνωςτϊν νοςοκομείων και
ερευνθτικϊν κζντρων και να παρζχει ςτο ιατρικό και ςτο νοςθλευτικό προςωπικό του Γ.Ο.Θ. «Σαπαγεωργίου»
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςφςτθμα υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων, με τθν ανάλογθ βάςθ δεδομζνων. Θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ κα παρζχεται με διλωςθ του καταςκευαςτι/παραγωγοφ, ςυνοδευόμενθ από επίςθμουσ καταλόγουσ
πελατϊν ι/και ςυναφείσ δθμοςιεφςεισ ςε ζγκυρα ιατρικά/υγειονομικά περιοδικά.
1.2. έσ προσ τθν πρόςβαςθ κα πρζπει να παρζχεται για χρονικό διάςτθμα ≥ 3 ετϊν:
i. Απεριόριςτοσ αρικμόσ αδειϊν χριςθσ, για το ςφνολο του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ εντόσ του
Οοςοκομείου,
ii. Φουλάχιςτον 80 άδειεσ χριςθσ, με προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ, για διακεκριμζνα ιατρικά ςτελζχθ και εκτόσ των
χϊρων του Οοςοκομείου.
1.3. Ξζςω του ςυςτιματοσ το προςωπικό κα ζχει ςτθ διάκεςι του τθν πιο πρόςφατθ ιατρικι πλθροφορία μζςω
αξιόπιςτων, επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων προτάςεων (δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια, βζλτιςτεσ πρακτικζσ
ςε νοςθλευτικά ιδρφματα εγνωςμζνου κφρουσ κλπ.), που είναι διακζςιμεσ για τθ βελτίωςθ τθσ φροντίδασ και τθσ
ποιότθτασ κεραπείασ των αςκενϊν.
1.4. Φο ςφςτθμα κα προςφζρεται επίςθσ για τθν υψθλοφ επιπζδου ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ ιατρϊν και νοςθλευτϊν,
κακϊσ και για τθν βζλτιςτθ τεκμθρίωςθ των ιατρικϊν γνωματεφςεων, με αποτζλεςμα τθν αποφυγι
ιατρικϊν/νοςθλευτικϊν λακϊν και παραπόνων για το ιατρικό/νοςθλευτικό ζργο.
1.5. Υτο πλαίςιο τθσ πράξθσ προβλζπεται ακόμθ θ, με φροντίδα και αποκλειςτικι δαπάνθ του αναδόχου, παροχι
υπθρεςιϊν διαςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων με τον φάκελο αςκενοφσ (ΘIS) του
Οοςοκομείου. Ρ τυχόν πθγαίοσ κϊδικασ του προγράμματοσ διαςφνδεςθσ κα αποτελεί πνευματικι ιδιοκτθςία του
Οοςοκομείου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ πράξθσ. Ειδικότερα κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα
αναηθτιςεων και πρόςβαςθσ ςτουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ μζςα από το περιβάλλον του φακζλου του αςκενοφσ.
Υτόχοσ τθσ δυνατότθτασ αυτισ είναι να μειωκεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν αλλαγι περιβάλλοντοσ και ταυτόχρονα
να ενκαρρυνκεί θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ/εφαρμογισ, με βελτιςτοποιθμζνεσ αναηθτιςεισ από τουσ ιατροφσ και το
προςωπικό γενικότερα.
1.6. Υτθν οικονομικι προςφορά κα περιλαμβάνεται, με χωριςτι και δεςμευτικι για τον ανάδοχο κοςτολόγθςθ, θ
ετιςια δαπάνθ ανανζωςθσ των περιγραφόμενων ςτθν παρ. 1.2 αδειϊν χριςθσ, όπωσ και θ ετιςια δαπάνθ ςυντιρθςθσ
και διαρκοφσ ενθμζρωςθσ τθσ εφαρμογισ.
2.

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ

2.1. ΓΕΟΙΜΑ ΫΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.1.1. Θ εφαρμογι κα πρζπει να διακζτει ψθφιακι βάςθ δεδομζνων υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων, βαςιςμζνθ
ςε τεκμθριωμζνα κλινικά ςτοιχεία (EVIDENCE-BASED CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM).
2.1.2. Θα πρζπει να υποςτθρίηονται τουλάχιςτον είκοςι πζντε (25) ιατρικζσ ειδικότθτεσ, οι οποίεσ να προςδιορίηονται
με ςαφινεια ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ. Ματ’ ελάχιςτο κα πρζπει να υποςτθρίηει τισ ειδικότθτεσ τθσ γενικισ
πακολογίασ, τθσ διαβθτολογίασ, τθσ νεφρολογίασ, τθσ αιματολογίασ, τθσ πνευμονολογίασ, τθσ ανοςολογίασ, τθσ
παιδιατρικισ, τθσ νεογνολογίασ, τθσ εντατικολογίασ, τθσ αναιςκθςιολογίασ, τθσ γενικισ χειρουργικισ, τθσ
πλαςτικισ χειρουργικισ, τθσ ορκοπεδικισ, τθσ έΤΝ, τθσ οφκαλμολογίασ, τθσ ουρολογίασ, τθσ
αγγειοχειρουργικισ, τθσ νευροχειρουργικισ, τθσ μαιευτικισ/γυναικολογίασ και τθσ ακτινολογίασ.
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2.1.3. Θα πρζπει να αποτελεί διακριβωμζνθ υπθρεςία ευρζωσ διαδεδομζνθ και μεγάλου κφρουσ. Σρζπει να διακζτει
αποδεδειγμζνα ςυνδρομθτζσ ςε τουλάχιςτον ςαράντα (40) διαφορετικζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
τουλάχιςτον είκοςι (20) χωρϊν τθσ Ε.Ε.
2.1.4. Θα πρζπει να ζχει εγκαταςτακεί και να λειτουργεί ςε τουλάχιςτον 1.000 υγειονομικοφσ ςχθματιςμοφσ
παγκοςμίωσ. Ρμοίωσ κα πρζπει να λειτουργεί ςε τουλάχιςτον δφο (2) δθμόςιουσ φορείσ υγείασ (νοςοκομεία)
ςτθν Ελλάδα, κατά τθν τελευταία 3ετία.
Η τεκμθρίωςθ των ηθτοφμενων ςτισ τρεισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε επίςθμα
δθμοςιευμζνα ςτοιχεία και ςε βεβαιϊςεισ από πζντε (5) τουλάχιςτον νοςοκομεία, ελλθνικά και ευρωπαϊκά.
2.1.5. Φο περιεχόμενο πρζπει να είναι πλιρωσ ψθφιακό και να παρζχεται πρόςβαςθ ς’ αυτό ςε πραγματικό χρόνο,
κακϊσ και ςτισ επικαιροποιθμζνεσ ανανεϊςεισ του.
2.1.6. Σρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και μζςω φορθτϊν ςυςκευϊν (tablets, smartphones κλπ.)
οιουδιποτε τφπου. Υτισ τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να προςδιορίηονται με ςαφινεια οι τυχόν περιοριςμοί ωσ
προσ τθν δυνατότθτα αυτι.
2.2. ΦΕΫΟΙΜΑ ΫΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.2.1. Φο επιςτθμονικό περιεχόμενο τθσ βάςθσ δεδομζνων κα πρζπει να είναι ςυνεχϊσ ανανεωνόμενο και
ενθμερωμζνο από επϊνυμουσ ςυγγραφείσ με πλιρθ ςτοιχεία, οι οποίοι πρζπει να είναι κλινικοί ιατροί ι
επιςτιμονεσ υγείασ, ζτςι ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ επικοινωνίασ μαηί τουσ για παροχι
διευκρινίςεων, διατφπωςθ ερωτιςεων κλπ.
2.2.2. Σρζπει να περιζχει βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και παραπομπζσ ςε ιατρικά ςτοιχεία, ψθφιακζσ ιατρικζσ
βιβλιοκικεσ (π.χ. PubMed), κακϊσ και ςε ςχετικζσ μελζτεσ, για κάκε ιατρικό ηιτθμα που αναλφεται.
2.2.3. Σρζπει να περιζχει οπωςδιποτε πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιδράςεισ των φαρμάκων, τθ δοςολογία που
ςυνίςταται, τισ αντενδείξεισ, κακϊσ και δυνατότθτα ελζγχου αλλθλεπίδραςθσ τθσ κάκε δραςτικισ ουςίασ για
αςκενείσ, ανάλογα με τθν πάκθςθ.
2.2.4. Σρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ςε εφαρμογζσ ιατρικοφ φακζλου αςκενοφσ (EMR).
2.2.5. Σρζπει να υπάρχει ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των ςυνιςτϊμενων κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων.
2.3. ΝΡΙΣΑ ΫΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.3.1. Οα διακζτει περιεχόμενα με τθ μορφι γραφθμάτων, φωτογραφιϊν, πινάκων, αλγορίκμων και βίντεο.
2.3.2. Οα παρζχει ανακοινϊςεισ που ςχετίηονται με ςθμαντικζσ αλλαγζσ, που κα επθρεάςουν τισ ςυνικεισ ιατρικζσ
πρακτικζσ.
2.3.3. Οα διακζτει εργαλεία ιατρικϊν υπολογιςμϊν (medical calculators), που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ κάκε
υποςτθριηόμενθσ ειδικότθτασ (βλ. παρ. 2.1.2).
3.
3.1.

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ τθσ ΔΙΑΥΧΟΔΕΥΘΥ του ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ
ΜΝΙΟΙΜΩΟ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ με τον ΦΑΜΕΝΡ ΑΥΘΕΟΡΧΥ του ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ
Οα διακζτει ενιαίο περιβάλλον πλοιγθςθσ και εργαςίασ.

3.2.

Οα υποςτθρίηει SSO (Single Sign On) για τουσ χριςτεσ.

3.3.

Ξετά τθ διαςφνδεςθ να παρζχονται κατ’ ελάχιςτον οι εξισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ: εμφάνιςθ button ςτο
μενοφ πλοιγθςθσ του HIS ι εμφάνιςθ πλαιςίου αναηιτθςθσ (search box) εντόσ του περιβάλλοντοσ του HIS ι
εμφάνιςθ υπερςυνδζςμου (link) ςτισ «γριγορεσ προςβάςεισ» τθσ εφαρμογισ HIS.

4.

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ

4.1. Θ εφαρμογι κα προςφερκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, ςτθν οποία κα
περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςε ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ του λογιςμικοφ και τθσ
διαςφνδεςθσ με τον φάκελο αςκενοφσ, κακϊσ και όλεσ οι ενθμερϊςεισ (updates) που κα εκδοκοφν κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ.
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4.2. Φυχόν εξακριβωμζνα μείηονα ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ για χρονικό διάςτθμα πζραν των δϊδεκα (12)
θμερϊν ετθςίωσ, κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, παρατείνει αυτοδικαίωσ τον χρόνο εγγφθςθσ και δωρεάν
τεχνικισ υποςτιριξθσ για δζκα (10) θμζρεσ ανά θμζρα υπζρβαςθσ του ωσ άνω ορίου.
4.3. Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ τθσ εφαρμογισ και τθσ
διαςφνδεςισ τθσ με τον φάκελο αςκενοφσ, κακϊσ και οι τυχόν πρόςκετεσ παραμετροποιιςεισ, εφόςον
απαιτοφνται.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ

ΕΟΡΦΘΦΑ 3
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΔΙΜΦΧΑΜΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ

ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

3.1. Μεντρικόσ διανομζασ δικτφου – Core Switch (2 τεμ.)

1.
ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
1.1. Μεντρικοί διανομείσ ενςφρματου δικτφου 48 κυρϊν ζκαςτοσ, ςε λειτουργία του ενόσ ωσ εφεδρικοφ του άλλου,
καταςκευαςμζνοι για τθ μζγιςτθ δυνατι λειτουργικι διακεςιμότθτα, βακμιδωτισ (modular) καταςκευισ, με επαρκείσ
υποδοχζσ επζκταςθσ ϊςτε, μετά τθν χριςθ των βαςικϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου, να είναι διακζςιμεσ
τουλάχιςτον τρεισ (3) ωσ δικτυακζσ κφρεσ.
1.2. Μάκε διανομζασ κα φζρει κατάλλθλο πλαίςιο ϊςτε να εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19”.
1.3. Μάκε διανομζασ κα διακζτει ενςωματωμζνθ εφεδρικι τροφοδοςία, ϊςτε να μθν διακόπτεται θ λειτουργία τθσ
ςυςκευισ ςε περίπτωςθ βλάβθσ οποιουδιποτε εκ των δφο μεταγωγζων. Μάκε εφεδρικι τροφοδοςία να μπορεί να
αντικαταςτακεί χωρίσ επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα, εφόςον λειτουργεί θ εφεδρικι τθσ. Θα πρζπει να δίδεται ςχετικι
περιγραφι ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
1.4. Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ
ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα CE marking κατά EN 60950 – IEC 60950. Φα
ςχετικά πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
1.5. Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και οι προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
2. ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.1. ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΔΡΞΘ – ΑΣΡΔΡΥΕΙΥ - ΘΧΤΕΥ
2.1.1. Υυμπαγισ μθχανικι ςχεδίαςθ με απαίτθςθ χϊρου ςτο ικρίωμα: ≤10 RU.
2.1.2. Αρικμόσ υποδοχϊν καρτϊν: ≥7 slots.
2.1.3. Οα προςφερκοφν εξοπλιςμζνοι με τουσ παρακάτω οπτικοφσ μετατροπείσ, ςυμβατοφσ προσ το ςφνολο των
προςφερόμενων μεταγωγϊν:

4 x 10GBaseLR.

16 x 1000BaseSX,

40 x 10GbaseSR.

4 x 10GBaseAOC μικουσ 5 μζτρων.
2.1.4. Ελάχιςτο ςυνολικό Throughput του κόμβου: ≥ 900 Mbps.
2.1.5. Φαχφτθτα μεταγωγισ πακζτων δεδομζνων: ≥ 1,2 Mpps.
2.1.6. Φαχφτθτα διαφλου επικοινωνίασ ανα υποδοχι κάρτϊν: ≥ 120 Φbps.
2.1.7. Βαςικι προςφερόμενθ μνιμθ DRAM με δυνατότθτα επζκταςθσ: ≥ 16 GB.
2.1.8. Σροςφερόμενθ μνιμθ Flash: ≥ 10 MB.
2.1.9. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων MAC διευκφνςεων: ≥ 50.000.
2.1.10. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLANs: ≥ 4.000.
2.1.11. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv4 εγγραφϊν ςτον πίνακα δρομολόγθςθσ (routing table): ≥110.000.
2.1.12. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv6 εγγραφϊν ςτον πίνακα δρομολόγθςθσ (routing table): ≥55.000.
2.1.13. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Multicast routes: ≥ 15.000.
2.1.14. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Quality of Service (QoS) εγγραφϊν: ≥ 18.000.
2.1.15. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων QoS queues ανά κφρα: ≥ 8.
2.1.16. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Access List (ACL) εγγραφϊν: ≥ 18.000.
2.1.17. Ελάχιςτο μζγεκοσ packet buffer: ≥ 96 ΞΒ.
2.1.18. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Switched Virtual Interfaces (SVIs): ≥ 4.000.
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2.1.19. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Flexible Netflow εγγραφϊν: ≥ 350.000.
2.1.20. Μάκε διανομζασ να διακζτει τουλάχιςτον ενενιντα ζξι (96) Switched κφρεσ Gigabit Ethernet 10/100/1000, με
υποςτιριξθ PoE 802.3af και 802.1at.
2.1.21. Υυμβατότθτα για επαναχρθςιμοποίθςθ του πλικουσ των μετατροπζων που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτισ κάρτεσ
WS-X6724-SFP των ιδθ υφιςτάμενων μεταγωγζων τφπου Cisco Catalyst 6500.
2.1.22. Μάκε διανομζασ να διακζτει αςφγχρονθ κφρα για out of band διαχείριςθ (Configuration & Management), μζςω
τοπικοφ ι/και απομακρυςμζνου (με χριςθ modem) τερματικοφ. Θ πρόςβαςθ κα πρζπει να προςτατεφεται με
χριςθ κωδικοφ (password).
2.1.23. Θλεκτρικι τροφοδότθςθ: 220 VAC ±10% / 50 Θz.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΦΡΣΙΜΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ (LAN)
Χποςτιριξθ IEEE 802.1q VLANs.
Χποςτιριξθ προςκικθσ και διαμόρφωςθσ VLAN χωρίσ επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ζνταξθσ ςε ομάδα μεταγωγζων με ςτόχο τθν ανταλλαγι και διαμοιραςμό πλθροφοριϊν για VLANs.
Χποςτιριξθ αυτόματου εντοπιςμοφ λοιπϊν ομοειδϊν μεταγωγζων ςτθν τοπολογία του δικτφου.
Χποςτιριξθ Q-in-Q.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN, ζτςι ϊςτε ανά φυςικι ςφνδεςθ να μποροφν να ςυνυπάρχουν πολλαπλά
instances του 802.1w αλγορίκμου.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control Protocol (LACP).
Χποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ ζωσ και οκτϊ κυρϊν 1G ι 10G Ethernet, ςε μια λογικι ςφνδεςθ ταχφτθτασ
τουλάχιςτον 8 και 80 Gbps αντίςτοιχα.
Χποςτιριξθ IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
Χποςτιριξθ Jumbo frames: ≥ 9.200 bytes.
Χποςτιριξθ DHCP server.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ MULTICAST
Χποςτιριξθ IPv6 Multicast.
Multicast DNS (mDNS) gateway.
Χποςτιριξθ RFC4569 Source-Specific Multicast (SSM).
Χποςτιριξθ RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting.
Χποςτιριξθ RFC1918 Address Allocation for Private Internets.
Χποςτιριξθ RFC2236 IGMP v2 και διαλειτουργικότθτα με IGMP v1.
Χποςτιριξθ RFC3376 IGMP v3.
Χποςτιριξθ RFC2770 GLOP Addressing in 233/8.
Χποςτιριξθ RFC4601 Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM).
Χποςτιριξθ RFC2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4.
Χποςτιριξθ RFC3569 An Overview of Source-Specific Multicast (SSM).
Χποςτιριξθ RFC3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP).
Χποςτιριξθ RFC6763 DNS-Based Service Discovery.
Χποςτιριξθ Multicast VPN (MVPN).

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΤΡΞΡΝΡΓΘΥΘΥ
Χποςτιριξθ IPv4 και IPv6 και dual stack IPv4/IPv6.
Χποςτιριξθ BGP και OSPF για IPv4 και IPv6.
Χποςτιριξθ RIP.

2.2.10.
2.2.11.
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2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

Χποςτιριξθ RIP IPv6 (RIPng).
Χποςτιριξθ Policy-Based Routing (PBR).
Χποςτιριξθ VRRP, HSRP, MPLS και VRF.
Χποςτιριξθ Layer 3 VPN (L3VPN).
Χποςτιριξθ Ethernet over MPLS (EoMPLS).
Χποςτιριξθ Hierarchical Virtual Private LAN Services (H-VPLS).

2.5.
ΒΑΥΙΜΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ και ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΑΣΡ ΜΑΜΡΒΡΧΝΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ
2.5.1. Σρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν (passwords).
2.5.2. Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό VLAN, για δυναμικό προςδιοριςμό VLAN ανά χριςτθ ανεξάρτθτα από τθν
κφρα ςφνδεςισ του.
2.5.3. Χποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ 802.1x ςε πολλαπλά domains, ϊςτε να μποροφν να πιςτοποιθκοφν και να ενταχκοφν
ςτα ενδεδειγμζνα VLANs ςυςκευζσ διαςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά (π.χ. IP τθλζφωνο και υπολογιςτισ) μζςα από
τθν ίδια κφρα.
2.5.4. Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό ACL, για δυναμικό προςδιοριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ανά χριςτθ
ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ του.
2.5.5. Χποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec-256.
2.5.6. Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ απειλϊν και αςυνικιςτθσ ςυμπεριφοράσ του δικτφου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
αναγνϊριςθσ malware, ακόμα και όταν είναι κρυπτογραφθμζνο.
2.5.7. Δυνατότθτα προςταςίασ από επικζςεισ IP Spoofing και ςτο MAC address table.
2.5.8. Χποςτιριξθ ελζγχου τθσ κίνθςθσ ςε επίπεδο κφρασ και ςε επίπεδο VLAN.
2.5.9. Χποςτιριξθ δυναμικοφ ARP inspection.
2.5.10. Χποςτιριξθ επικοινωνίασ με RADIUS και TACACS+ για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν.
2.5.11. Χποςτιριξθ μθχανιςμοφ αποτροπισ εκτζλεςθσ τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθν εκκίνθςθ
του μεταγωγζα.
2.5.12. Χποςτιριξθ ελζγχου εκτζλεςθσ τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθ λειτουργία του μεταγωγζα.
2.5.13. Χποςτιριξθ ελζγχου κακόβουλθσ προςπάκειασ παραποίθςθσ του λογιςμικοφ κατά τθ λειτουργία του
μεταγωγζα.
2.5.14. Ειδικό λογιςμικό ελζγχου του υλικοφ του μεταγωγζα ότι είναι αυκεντικό και μθ τροποποιθμζνο.
2.5.15. Χποςτιριξθ κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ, με βάςθ τα πρότυπα NIST (National Institute of Standards and
Technology) SP 800-90A και B, ϊςτε να μθν είναι εφικτι θ πρόβλεψθ των κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ.
2.5.16. Χποςτιριξθ κρυπτογραφθμζνθσ αποκικευςθσ κλειδιϊν, κωδικϊν και πιςτοποιθτικϊν πρόςβαςθσ.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ
Χποςτιριξθ SNMP v3, SNMP και SSH over IPv6.
Χποςτιριξθ RMON alarms και events.
Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου SSH v2 Client και λειτουργίασ SSH v2 Server.
Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs,
ςε μία κφρα ςτον μεταγωγζα (SPAN/Monitoring port).
Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs,
ςε μία κφρα διαφορετικοφ/απομακρυςμζνου μεταγωγζα (Remote SPAN).
Χποςτιριξθ Network Time Protocol (NTP).
Χποςτιριξθ διαχείριςθσ τοπικά μζςω command line interface.
Χποςτιριξθ διαχείριςθσ αςφρματα μζςω bluetooth , χρθςιμοποιϊντασ εξωτερικό blutooth dongle τρίτου
καταςκευαςτι.
Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου RFID Tag.
Οα διακζτει LED που να αναβοςβινει μετά από εντολι του κεντρικοφ διαχειριςτι, ϊςτε ο μεταγωγζασ να
αναγνωρίηεται από τον τοπικό τεχνικό.
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2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15.
2.6.16.

Χποςτιριξθ YANG data modeling, RFC 6020.
Χποςτιριξθ τθλεμετρίασ με βάςθ το IETF YANG models.
Χποςτιριξθ NETCONF, RFC 6241.
Χποςτιριξθ Linux Container (LXC).
Χποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ εντολϊν και προγραμμάτων Linux.
Χποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ Python Scripts.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ QUALITY OF SERVICE
Χποςτιριξθ 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point).
Χποςτιριξθ Weighted Random Early Detection (WRED).
Χποςτιριξθ Strict Priority Queuing.
Χποςτιριξθ διαμόρφωςθσ προτεραιοτιτων ανά κφρα.
Χποςτιριξθ περιοριςμοφ κίνθςθσ ανά κφρα και είδοσ κίνθςθσ (CIR).
Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ (marking) των πακζτων, βάςθ DSCP & IP ToS field
ςτθν κίνθςθ κάκε κφρασ.
Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ (marking) των πακζτων με βάςθ χαρακτθριςτικά
του πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.
Χποςτιριξθ εφαρμογισ πολιτικισ προτεραιοτιτων, με βάςθ χαρακτθριςτικά του πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.
Χποςτιριξθ Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ).
Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ εφαρμογϊν ςε επίπεδο Layer 7 (application recognition), κατθγοριοποίθςθσ τουσ και
ελζγχου του εφρουσ ηϊνθσ που καταλαμβάνουν.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ εφαρμογϊν που μποροφν να αναγνωριςτοφν, ανεξάρτθτα των IP Protocol type TCP/UDP
ports και DSCP value ≥1000.

2.7.7.
2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.
2.7.11.

2.8. ΕΠΑΥΪΑΝΙΥΘ ΧάΘΝΘΥ ΔΙΑΘΕΥΙΞΡΦΘΦΑΥ
2.8.1. Χποςτιριξθ εν λειτουργία αντικατάςταςθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ.
2.8.2. Ψπαρξθ ενςωματωμζνθσ κφριασ και εφεδρικισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ.
2.8.3. Ψπαρξθ ενςωματωμζνθσ κφριασ και εφεδρικισ ψφξθσ του μεταγωγζα.
2.8.4. Δυνατότθτα λειτουργίασ χωρίσ ςφςτθμα ψφξθσ για τουλάχιςτον 90 δευτερόλεπτα .
2.8.5. Χποςτιριξθ εν λειτουργία αντικατάςταςθσ δικτυακϊν καρτϊν.
2.8.6. Χποςτιριξθ αδιάλειπτθσ παροχισ ενζργειασ ςτισ κφρεσ PoE κατά τθν επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα.
2.9.
ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ ΕΣΕΜΦΑΥΘΥ ΞΕΦΑ ΑΣΡ ΣΤΡΥΘΘΜΘ ΕΣΙΣΝΕΡΟ ΧΝΙΜΡΧ
2.9.1. Σαροχι διπλϊν επεξεργαςτϊν δρομολόγθςθσ, ϊςτε να μθν διακόπτεται θ λειτουργία του δρομολογθτι ςε
περίπτωςθ βλάβθσ οποιουδιποτε εκ των δφο.
2.9.2. Χποςτιριξθ In-Service Software Upgrade (ISSU) και NSF/SSO.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
Ελάχιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C.
Ξζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≥45O C.
Ελάχιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10%.
Ξζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≥85%.
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3.
ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1.
Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2.
Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3.
Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τρεισ (3) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ &
ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

ΕΟΡΦΘΦΑ 3
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΔΙΜΦΧΑΜΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ
3.2. Διανομζασ πρόςβαςθσ δικτφου –
Switch (10 τεμ.)

Access Distribution

1.
ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
1.1. Διανομείσ πρόςβαςθσ ενςφρματου δικτφου ςυμπαγοφσ μθχανικισ ςχεδίαςθσ, καταςκευαςμζνοι για τθ μζγιςτθ
δυνατι λειτουργικι διακεςιμότθτα, με διατάξεισ κφριασ και εφεδρικισ ψφξθσ και ενςωματωμζνθ κφρια και εφεδρικι
τροφοδοςία 220V AC ±10%.
1.2. Μάκε διανομζασ κα φζρει κατάλλθλο πλαίςιο ϊςτε να εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19” με απαίτθςθ χϊρου 1 RU.
1.3. Μάκε διανομζασ κα ζχει τθν δυνατότθτα εν λειτουργία αντικατάςταςθσ τθσ τροφοδοςίασ του και κα διακζτει
αδιάλειπτθ παροχι ενζργειασ ςτισ κφρεσ PoE κατά τθν επανεκκίνθςι του.
1.4. Μάκε διανομζασ κα υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα stacking.
1.5. Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ
ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα CE marking κατά EN 60950 – IEC 60950. Ακόμθ
κα διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμφωνίασ προσ τισ προδιαγραφζσ θλεκτρομαγνθτικϊν εκπομπϊν κατά FCC Part 15 (CFR
47) Class A, VCCI Class A και CISPR22. Φα ςχετικά πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
1.6. Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και οι προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
2. ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.1. ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ
2.1.1. Ελάχιςτθ ταχφτθτα διαφλου Stacking: ≥ 480 Gbps.
2.1.2. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων μεταγωγϊν ανά stack: ≥ 8.
2.1.3. Ελάχιςτοσ χρόνοσ μετάπτωςθσ Non-Stop Forwarding και Statefull Switch Over, ςε περίπτωςθ βλάβθσ ςε ζνα
μζλοσ του stack : ≦ 50ms.
2.1.4. Ματανάλωςθ ενζργειασ ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου (χωρίσ χριςθ PoE): ≤ 130 W.
2.2. ΑΣΡΔΡΥΘ
2.2.1. Ελάχιςτο ςυνολικό Throughput του κόμβου: ≥ 190 Mbps,
2.2.2. Ελάχιςτθ ταχφτθτα μεταγωγισ δεδομζνων: ≥ 250 Gbps.
2.2.3. Ενςωματωμζνθ μνιμθ DRAM: ≥ 8 GB (να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ DRAM).
2.2.4. Ενςωματωμζνθ μνιμθ FLASH: ≥ 16 GB (να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ FLASH).
2.2.5. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων MAC διευκφνςεων: ≥ 30.000.
2.2.6. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv4 routes: ≥ 30.000.
2.2.7. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv6 routes: ≥ 15.000.
2.2.8. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Multicast routes: ≥ 8.000.
2.2.9. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Quality of Service (QoS) εγγραφϊν: ≥ 5.000.
2.2.10. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων QoS queues ανά κφρα: ≥ 8.
2.2.11. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Access List (ACL) εγγραφϊν: ≥ 5.000.
2.2.12. Ελάχιςτο μζγεκοσ packet buffer: ≥ 16 ΞΒ.
2.2.13. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLANs: ≥ 4.000.
2.2.14. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Switched Virtual Interfaces (SVIs): ≥ 128.
2.2.15. Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Flexible Netflow εγγραφϊν: ≥ 50.000.
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2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.

2.3.16.
2.3.17.

ΔΙΕΣΑΪΕΥ ΕΟΥέΞΑΦέΞΕΟΕΥ
Χποςτιριξθ IEEE 802.1q VLANs.
Χποςτιριξθ προςκικθσ και διαμόρφωςθσ VLAN χωρίσ επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ζνταξθσ ςε ομάδα μεταγωγζων, με ςτόχο τθν ανταλλαγι και διαμοιραςμό πλθροφοριϊν για VLANs.
Χποςτιριξθ αυτόματου εντοπιςμοφ λοιπϊν ομοειδϊν μεταγωγζων ςτθν τοπολογία του δικτφου.
Χποςτιριξθ Voice VLAN και Private VLAN (PVLAN).
Χποςτιριξθ Q-in-Q.
Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol.
Χποςτιριξθ κατά IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree.
Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN, ζτςι ϊςτε ανά φυςικι ςφνδεςθ να μποροφν να ςυνυπάρχουν
πολλαπλά instances του 802.1w αλγορίκμου.
Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control Protocol (LACP).
Χποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ ζωσ και οκτϊ (8) κυρϊν Gigabit Ethernet ςε μια λογικι ςφνδεςθ ταχφτθτασ
τουλάχιςτον 8 Gbps Full duplex.
Χποςτιριξθ κατά IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Χποςτιριξθ κατά IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
Χποςτιριξθ VTP v3 ι ιςοδφναμου και πλιρθ ςυμβατότθτα διαχείριςθσ VLANs από το κεντρικό μεταγωγζα του
Οοςοκομείου.
Χποςτιριξθ Jumbo frames: ≥ 9.100 bytes.
Χποςτιριξθ DHCP server.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.13.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ MULTICAST
Χποςτιριξθ IPv6 Multicast.
Multicast DNS (mDNS) gateway.
Χποςτιριξθ RFC4569 Source-Specific Multicast (SSM).
Χποςτιριξθ RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting.
Χποςτιριξθ RFC1918 Address Allocation for Private Internets.
Χποςτιριξθ RFC2236 IGMP v2 και διαλειτουργικότθτα με IGMP v1.
Χποςτιριξθ RFC3376 IGMP v3.
Χποςτιριξθ RFC2770 GLOP Addressing in 233/8.
Χποςτιριξθ RFC4601 Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM).
Χποςτιριξθ RFC2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4.
Χποςτιριξθ RFC3569 An Overview of Source-Specific Multicast (SSM).
Χποςτιριξθ RFC3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP).
Χποςτιριξθ RFC6763 DNS-Based Service Discovery.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΤΡΞΡΝΡΓΘΥΘΥ
Χποςτιριξθ IPv4 και IPv6.
Χποςτιριξθ dual stack IPv4/IPv6.
Χποςτιριξθ RIP και RIP IPv6 (RIPng).
Χποςτιριξθ OSPF v2 και v3.
Χποςτιριξθ Policy-Based Routing (PBR).
Χποςτιριξθ VRRP.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

ΒΑΥΙΜΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ και ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ του ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ από ΜΑΜΡΒΡΧΝΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ.
Σρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν (passwords).
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό VLAN, για δυναμικό προςδιοριςμό VLAN ανά χριςτθ, ανεξάρτθτα από

2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
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2.6.4.

2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15.
2.6.16.
2.6.17.
2.6.18.

τθν κφρα ςφνδεςισ του.
Χποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ 802.1x ςε πολλαπλά domains, ϊςτε να μποροφν να πιςτοποιθκοφν και να ενταχκοφν
ςτα ενδεδειγμζνα VLANs ςυςκευζσ διαςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά (π.χ. IP τθλζφωνο και υπολογιςτισ) μζςα από
τθν ίδια κφρα.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό ACL, για δυναμικό προςδιοριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ανά χριςτθ,
ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ του.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec.
Χποςτιριξθ ρφκμιςθσ των κυρϊν ϊςτε να επιτρζπουν πρόςβαςθ μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτακμοφσ εργαςίασ,
ανάλογα με τθν MAC address τουσ.
Χποςτιριξθ ελζγχου τθσ κίνθςθσ ςε επίπεδο κφρασ και ςε επίπεδο VLAN.
Χποςτιριξθ εκλογισ ρίηασ από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξφ δεδομζνων ελεγχόμενων ςυςκευϊν.
Δυνατότθτα προςταςίασ από επικζςεισ IP Spoofing και ςτο MAC address table.
Χποςτιριξθ δυναμικοφ ARP inspection.
Χποςτιριξθ φιλτραρίςματοσ τθσ unicast κίνθςθσ ςε επίπεδο MAC διεφκυνςθσ.
Χποςτιριξθ επικοινωνίασ με RADIUS και TACACS+ για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν.
Χποςτιριξθ μθχανιςμοφ αποτροπισ εκτζλεςθσ τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθν εκκίνθςθ και
κατά τθ λειτουργία του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ελζγχου κακόβουλθσ προςπάκειασ παραποίθςθσ του λογιςμικοφ κατά τθ λειτουργία του
μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ελζγχου από το λογιςμικό, ότι το υλικό του μεταγωγζα είναι αυκεντικό και μθ τροποποιθμζνο.
Χποςτιριξθ κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ, με βάςθ τα πρότυπα NIST (National Institute of Standards and
Technology) SP 800-90A και B, ϊςτε να μθν είναι εφικτι θ πρόβλεψθ των κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ
Χποςτιριξθ κρυπτογραφθμζνθσ αποκικευςθσ κλειδιϊν, κωδικϊν και πιςτοποιθτικϊν πρόςβαςθσ.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ QUALITY OF SERVICE
Χποςτιριξθ 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point).
Χποςτιριξθ Weighted Random Early Detection (WRED).
Χποςτιριξθ Strict Priority Queuing.
Χποςτιριξθ διαμόρφωςθσ προτεραιοτιτων ανά κφρα και περιοριςμοφ κίνθςθσ ανά κφρα και είδοσ κίνθςθσ
(CIR).
2.7.5. Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ (marking) των πακζτων, βάςθ DSCP & IP ToS field
ςτθν κίνθςθ κάκε κφρασ.
2.7.6. Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ (marking) των πακζτων, με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά κάκε πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.
2.7.7. Χποςτιριξθ εφαρμογισ πολιτικισ προτεραιοτιτων, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ
Χποςτιριξθ SNMP v3 και SNMP over IPv6.
Χποςτιριξθ RMON ςυναγερμϊν και γεγονότων.
Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου SSH v2 Client και λειτουργίασ SSH v2 Server.
Χποςτιριξθ SSH over IPv6.
Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs,
ςε μία κφρα ςτον μεταγωγζα (SPAN/Monitoring port).
Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs,
ςε μία κφρα διαφορετικοφ/απομακρυςμζνου μεταγωγζα (Remote SPAN).
Χποςτιριξθ Network Time Protocol (NTP).
Χποςτιριξθ διαχείριςθσ τοπικά μζςω command line interface.
Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου RFID Tag.
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2.8.10. Οα διακζτει LED ειδοποίθςθσ, μετά από εντολι του κεντρικοφ διαχειριςτι, ϊςτε ο μεταγωγζασ να
αναγνωρίηεται από τον τοπικό τεχνικό.
2.8.11. Χποςτιριξθ YANG data modeling, RFC 6020.
2.8.12. Χποςτιριξθ τθλεμετρίασ με βάςθ το IETF YANG models.
2.8.13. Χποςτιριξθ Linux Container (LXC) και τοπικισ εκτζλεςθσ εντολϊν και προγραμμάτων Linux.
2.8.14. Χποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ Python Scripts.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.

2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.
2.9.10.
2.9.11.
2.9.12.
2.9.13.

ΕΣΕΜΦΑΥΙΞΡΦΘΦΑ ΞΕΦΑ ΑΣΡ ΣΤΡΥΘΘΜΘ ΕΣΙΣΝΕΡΟ ΧΝΙΜΡΧ ι/και ΑΔΕΙέΟ
Χποςτιριξθ BGP ςε περιβάλλον IPv4 & IPv6.
Χποςτιριξθ HSRP.
Χποςτιριξθ Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ).
Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ εφαρμογϊν ςε επίπεδο Layer 7 (application recognition), κατθγοριοποίθςθσ τουσ και
ελζγχου του εφρουσ ηϊνθσ που καταλαμβάνουν.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ εφαρμογϊν που μποροφν να αναγνωριςτοφν, ανεξάρτθτα των IP Protocol type, TCP/UDP
ports και DSCP value.
Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ απειλϊν και αςυνικιςτθσ ςυμπεριφοράσ του δικτφου, ςυμπεριλαμβανομζνου
αναγνϊριςθσ malware ακόμα και όταν αυτό είναι κρυπτογραφθμζνο.
Χποςτιριξθ MPLS και VRF.
Χποςτιριξθ Layer 3 VPN (L3VPN).
Χποςτιριξθ Ethernet over MPLS (EoMPLS).
Χποςτιριξθ Multicast VPN (MVPN).
Χποςτιριξθ Hierarchical Virtual Private LAN Services (H-VPLS).
Χποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec-256.
Χποςτιριξθ uplink Ο-BaseT 10G και 40G.

2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
Ελάχιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C.
Ξζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≥45O C.
Ελάχιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10%.
Ξζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≥85%.

2.9.5.
2.9.6.

3. ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1.
Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2.
Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3.
Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τζςςερισ (4) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

ΕΟΡΦΘΦΑ 3
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΔΙΜΦΧΑΜΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ
3.3. Διατάξεισ αςφαλείασ και προςταςίασ δικτφου
δεδομζνων – Firewalls (4 τεμ.)

1.
ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
1.1.
Διατάξεισ αςφαλείασ δικτφου ευαίςκθτων δεδομζνων (Firewalls), με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε διάταξθ
ηευγϊν Active/Standby και διεπαφζσ Gigabit Ethernet και GE SFP, που κα περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ
προςφορζσ.
1.2.
Θ λειτουργία τουσ κα βαςίηεται ςε μθ ευρζωσ διαδεδομζνεσ γενικισ χριςθσ πλατφόρμεσ λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων.
1.3.
Φο λογιςμικό λειτουργίασ κα πρζπει να εγκακίςταται ςε υποδομι VMware. Θ εγκατάςταςθ και
παραμετροποίθςθ κα γίνει με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ του αναδόχου.
1.4.

Μάκε Firewall κα φζρει κατάλλθλο πλαίςιο ϊςτε να εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19”.

1.5.
Μάκε ςυςκευι κα ςυνοδεφεται από τισ κατάλλθλεσ άδειεσ χριςθσ, διάρκειασ ≥3 ετϊν, που κα προβλζπουν
ςυνεχείσ ενθμερϊςεισ του λογιςμικοφ.
1.6.
Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ
ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα CE marking κατά EN 60950 – IEC 60950. Φα
ςχετικά πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
1.7. Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και οι προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
2.

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ

2.1. ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ
2.1.1. Αρχιτεκτονικι Stateful Inspection.
2.1.2. Χποςτιριξθ IPv4 και IPv6.
2.1.3. Δυνατότθτα transparent λειτουργίασ (L2 firewall).
2.1.4. Χποςτιριξθ ςτατικισ ι δυναμικισ δρομολόγθςθσ, με static routes, RIP, OSPF ι BGP πρωτοκόλλου για κάκε
ςυςκευι.
2.1.5. Χποςτιριξθ LACP.
2.1.6. Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ για κάκε ςυςκευι με Active Directory, LDAP.
2.1.7. Χποςτιριξθ των κάτωκι κανόνων ελζγχου πρόςβαςθσ (Access Control Rules) κατ’ ελάχιςτον:

Ζλεγχοσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ κίνθςθσ.

Μανόνεσ ανά VLAN.

Μανόνεσ ανά χριςτθ.

Ρμαδοποίθςθ κανόνων.

Ενεργοποίθςθ - απενεργοποίθςθ κανόνων.
2.1.8. Χποςτιριξθ πακθτικισ αναγνϊριςθσ (profiling) των χρθςτϊν, των δικτυακϊν ςυςκευϊν, των επικοινωνιϊν
μεταξφ virtual machines, αναγνϊριςθ των hosts, του λειτουργικοφ OS των υπολογιςτϊν και των εφαρμογϊν.
2.1.9. Αναγνϊριςθ τρωτϊν ςθμείων (Vulnerabilities).
2.1.10. Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ custom εφαρμογϊν και εφαρμογι διαφορετικισ πολιτικισ ανά εφαρμογι και χριςτθ.
2.1.11. Χποςτιριξθ DNS πολιτικϊν, με δυνατότθτα redirect ενόσ DNS query ςε ζνα sinkhole server.
2.1.12. Θα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο μθχανιςμό εντοπιςμοφ και αποτροπισ επικζςεων (Intrusion
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2.1.29.

Prevention), για τθν αποτροπι ειςβολϊν τόςο γνωςτϊν όςο και αγνϊςτων επιβουλϊν (known and unknown
threats).
Θα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο μθχανιςμό εντοπιςμοφ και αποτροπισ malware τόςο γνωςτϊν όςο και
αγνϊςτων κακόβουλων λογιςμικϊν (known and unknown malwares).
Χποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι αυτοματοποιθμζνθσ προτεινόμενθσ πολιτικισ και υπογραφϊν IPS, ανάλογα με
το προςτατευμζνο δίκτυο, ϊςτε να εμποδίηονται αναδυόμενεσ επικζςεισ.
Χποςτιριξθ δθμιουργίασ custom signatures από τον διαχειριςτι ςε κάκε ςυςκευι.
Οα είναι δυνατι για κάκε ςυςκευι θ δθμιουργία διαφορετικισ πολιτικισ IPS, για διαφορετικι κίνθςθ
ανάμεςα ςε διαφορετικά source/destination.
Για κάκε ςυςκευι οι υπογραφζσ του IPS κα πρζπει να ανανεϊνονται τακτικά και αυτόματα, με πρόβλεψθ του
καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ, ϊςτε να προςτατεφουν ουςιαςτικά από νζεσ απειλζσ.
Χποςτιριξθ ανάλυςθσ τθσ επίπτωςθσ κάκε απειλισ (Impact Analysis), με διαχωριςμό των απειλϊν ςε
κατθγορίεσ.
Χποςτιριξθ malware inspection για αρχεία ενςωματωμζνα μζςα ςε ευρφτερα αρχεία (π.χ. -.zip ι -.rar).
Χποςτιριξθ sandboxing και URL filtering.
Οα διακζτουν ομαδοποιθμζνεσ κατθγορίεσ φίλτρων URL και ιςτότοπων.
Χποςτιριξθ SSL Decryption.
Μάκε ςυςκευι κα μπορεί να ςυνεργάηεται με άλλεσ ςυςκευζσ του δικτφου για αποτελεςματικότερθ προςταςία,
ςυνεργαςία μζςω open APIs με εφαρμογζσ τρίτων καταςκευαςτϊν, όπωσ vulnerability management systems,
security information and event management (SIEM) applications, network access control (NAC) κλπ.
Μάκε ςυςκευι κα διατθρεί ςε πραγματικό χρόνο λίςτα με όλα τα hosts, applications, connections και χριςτεσ.
Χποςτιριξθ ςυςχετιςμοφ απειλϊν με προςδιοριςμό χριςτθ, ςυςκευισ, υπθρεςίασ και εφαρμογισ.
Οα διακζτουν δυνατότθτα point-point και απομακρυςμζνθσ ςφνδεςθσ VPN (Remote Access VPN) με χριςθ
λογιςμικοφ Client.
Χποςτιριξθ VPN Client πολλαπλϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, περιλαμβανομζνων Windows, MAC OS και Linux
VPN Clients.
Χποςτιριξθ Mobile Clients (π.χ iPhone, Android mobiles, Windows mobiles κλπ) που κα προςδιορίηονται ςτισ
τεχνικζσ προςφορζσ.
Θλεκτρικι τροφοδότθςθ: 220 VAC ±10% / 50 Hz.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

ΑΣΡΔΡΥΘ
Ξνιμθ DRAM ανά ςυςκευι: ≥ 16 GB.
Φουλάχιςτον δφο (2) τετραπφρθνοι ι ανϊτεροι επεξεργαςτζσ ςε κάκε ςυςκευι.
Ξζγιςτο Throughput FW + AVC (HTTP sessions με μζςο μζγεκοσ πακζτων 1024 bytes): ≥ 2 Gbps.
Ξζγιςτο Throughput FW + AVC + NGIPS (HTTP sessions με μζςο μζγεκοσ πακζτων 1024 bytes): ≥ 2 Gbps
Τυκμόσ δθμιουργίασ νζων ςυνδζςεων (CPS) ανά ςυςκευι: ≥12.000.
Αρικμόσ ταυτόχρονων ςυνδζςεων ανά ςυςκευι: ≥ 1.000.000.

2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.

2.1.24.
2.1.25.
2.1.26.
2.1.27.
2.1.28.

2.3.
ΜΕΟΦΤΙΜΡ ΓΤΑΪΙΜΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ (GUI)
2.3.1. Οα ζχουν δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ (GUI) και μζςω γραμμισ εντολϊν
(CLI).
2.3.2. Οα υποςτθρίηουν μθχανιςμό παραγωγισ αναφορϊν ςε επίπεδο χριςτθ και εφαρμογισ.
2.3.3. Οα υποςτθρίηουν τθν δθμιουργία Customizable dashboard με custom και template-based reports
2.3.4. Οα υποςτθρίηουν προκακοριςμζνεσ αναφορζσ, που να μποροφν να είναι δρομοκογθμζνεσ.
2.3.5. Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει τον ςυςχετιςμό ςυμβάντων (correlation).
2.3.6. Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει Open APIs, για τθν διαςφνδεςθ με λφςεισ άλλων
καταςκευαςτϊν log management, security information and event management (SIEM), trouble ticketing, and
patch management.
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2.3.7. Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει λογαριαςμοφσ ανάλογα με το ρόλο του διαχειριςτι.
2.3.8. Ξζςω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ να είναι δυνατι θ άμεςθ ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ των
επί μζρουσ λειτουργιϊν και διεργαςιϊν.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
Ελάχιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C.
Ξζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≥45O C.
Ελάχιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10%.
Ξζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≥85%.

3. ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1.
Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2.
Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3.
Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τρεισ (3) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:
1.

ΕΟΡΦΘΦΑ 4
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΙΜΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ
4.1. ΜΕΟΦΤΙΜΡΙ ΕΠΧΣΘΤΕΦΕΥ – Servers (4 τεμ.)

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ

1.1. Μεντρικοί υπολογιςτζσ/εξυπθρετθτζσ (Servers), κατάλλθλοι τόςο για τισ εφαρμογζσ που προβλζπονται ςτθν
παροφςα πράξθ, όςο και για τισ λοιπζσ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο Οοςοκομείο, ιτοι: τθν εφαρμογι
μιςκοδοςίασ προςωπικοφ, τθν εφαρμογι διαχείριςθσ εγγράφων (SAPIRIUM), τθν εφαρμογι MS Active Directory,
για όλουσ τουσ Θ/Χ του Οοςοκομείου και τθ λειτουργία file server για τισ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ
λειτουργίασ του.
1.2. Ρι υπολογιςτζσ/εξυπθρετθτζσ κα παραδοκοφν πλιρωσ εγκατεςτθμζνοι ςτο υπολογιςτικό κζντρο (data
center) του Οοςοκομείου, ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ &
Ξθχανοργάνωςθσ και κα προςδιορίηονται και ςτθ μελζτθ εφαρμογισ, που ο ανάδοχοσ κα είναι ςυμβατικά
υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει.
1.3. Σεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ καλωδιακζσ και αςφρματεσ διαςυνδζςεισ, κακϊσ και οι
καλωδιϊςεισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ. Σεριλαμβάνονται ακόμθ οι δοκιμζσ και οι ρυκμίςεισ για τθν βζλτιςτθ
λειτουργία τουσ.
1.4. Ρι εξυπθρετθτζσ κα προςφερκοφν ωσ μζροσ μίασ λφςθσ-πακζτο, θ οποία κα αναλφεται ςτισ τεχνικζσ
προςφορζσ και -λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και αξιοποιϊντασ τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ- κα περιγράφει τθν κάλυψθ
του ςυνόλου των ςυναφϊν αναγκϊν του Οοςοκομείου. Θα πρζπει να προζρχονται από καταςκευαςτι που κα
παρζχει πλιρθ πρόβλεψθ για τθν εφκολθ υλοποίθςι και ολοκλιρωςθ (integration) τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ, που
κα περιλαμβάνει όλο το υλικό, ςυμπεριλαμβανομζνων εξυπθρετθτϊν, δικτυακϊν διανομζων, Hypervisors και
μζςων αποκικευςθσ (δίςκων), αλλά και το λογιςμικό αποκικευςθσ, όπωσ και το διαχειριςτικό εργαλείο του
υλικοφ του ςυςτιματοσ, το οποίο κα πρζπει να είναι προεγκατεςτθμζνο ςτον εξοπλιςμό και ζτοιμο για γριγορθ
υλοποίθςθ.
1.5. Ρ ςχεδιαςμόσ τθσ λφςθσ πρζπει να είναι τθσ λογικισ n+1, δθλαδι τα ελάχιςτα CPU Cores, μνιμθ και
αποκθκευτικά μζςα πρζπει να είναι διακζςιμα ςε περίπτωςθ αςτοχίασ ενόσ από τουσ εξυπθρετθτζσ.
1.6. Δεν κα πρζπει να υπάρχει Single Point of Failure.
1.7. Ματά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, διαςφνδεςθσ και μετάπτωςθσ εφαρμογϊν και
δεδομζνων ςτουσ εξυπθρετθτζσ, όλα τα τμιματα του νοςοκομείου κα πρζπει να ευρίςκονται ςε κανονικι λειτουργία, οι
δε ενδεχόμενεσ διακοπζσ κα πρζπει να είναι ολιγόλεπτεσ, ϊςτε να ειδοποιοφνται ζγκαιρα τα τμιματα και να γίνονται οι
απαραίτθτεσ προετοιμαςίεσ. Για το λόγο αυτό οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να ςυνυπολογίςουν ςτισ προςφορζσ
τουσ τα ςυναφι κόςτθ κακυςτεριςεων, τθσ ενδεχόμενθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωραρίων,
κακϊσ και τθν επί τόπου παρουςία ζμπειρων ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά προτίμθςθ διπλωματοφχων μθχανικϊν
πλθροφορικισ, που κα ςυντονίηουν τισ ςυναφείσ διαδικαςίεσ.
1.8. Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ, όςο και οι προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
2. ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.1. ΓΕΟΙΜΑ
2.1.1. Θ λφςθ πρζπει να περιλαμβάνει το λογιςμικό Hyperconvergence, ϊςτε να παρζχεται απόδοςθ επιπζδου
Enterprise-class, με χριςθ επεξεργαςτϊν Intel x86 τελευταίασ τεχνολογίασ ι ιςοδφναμων, χωρίσ να εξαρτάται
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2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

από εξωτερικό SAN/Storage, κακϊσ και τον αντίςτοιχο απαιτοφμενο εξοπλιςμό.
Θ λφςθ να μπορεί να επεκτείνεται ςε μζχρι τουλάχιςτον 16 εξυπθρετθτζσ ςτο ίδιο Cluster.
Θα πρζπει να υποςτθρίηεται HyperV και Vsphere.
Θα πρζπει να υποςτθρίηονται ALL FLASH αλλά και Hybrid Nodes.
Ρ νζοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να μπορεί να εγκαταςτακεί ςτα υπάρχοντα ι νζα ικριϊματα (racks), που κα
προςδιορίηονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ και να υποςτθρίηει Blade Servers (Compute Nodes) ςτο ίδιο Cluster,
χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια διαχειριςτικά εργαλεία και τον ίδιο δικτυακό εξοπλιςμό.
Σρζπει να παρζχεται υψθλι διακεςιμότθτα τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ, κακϊσ και native Storage Replication.
Φο προςφερόμενο ςφςτθμα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ςτο υλικό διαχειριςτικό εργαλείο το οποίο κα
μπορεί να παραμετροποιεί απόλυτα των δικτυακό εξοπλιςμό που περιλαμβάνεται αλλά και τουσ Rack Mounted
και μελλοντικοφσ Rack Mounted και Blade εξυπθρετθτζσ.
Θ προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει αυτοματοποιθμζνου τφπου rolling upgrades και Role Based
Access Control.

2.2. ΑΣΡΘΘΜΕΧΥΘ ΔΕΔΡΞΕΟέΟ
2.2.1. Φο προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει επεκτάςεισ τθσ αποκθκευτικισ ικανότθτασ χωρίσ προςκικθ
επιπλζον εξυπθρετθτϊν, αλλά και επεκτάςεισ υπολογιςτικϊν δομϊν, δθλαδι επιπλζον εξυπθρετθτϊν, χωρίσ τθν
επζκταςθ των αποκθκευτικϊν μζςων.
2.2.2. Θ προςφερόμενθ λφςθ αποκθκευτικϊν μζςων πρζπει να βαςίηεται ςε Replication Factor = 3.
2.2.3. Θ προςφερόμενθ λφςθ αποκθκευτικϊν μζςων πρζπει να είναι τφπου Distributed /scale-out.
2.2.4. Θ προςφερόμενθ λφςθ αποκθκευτικϊν μζςων πρζπει να υποςτθρίηει Live Migrations των VMs, χωρίσ να
απαιτείται θ αντιγραφι των data του VM μεταξφ των εξυπθρετθτϊν, ϊςτε να μθν επιφζρει επιπλζον φόρτο.
2.2.5. Μάκε εξυπθρετθτισ πρζπει να περιζχει:
→ τουλάχιςτον 6 Ϋ 3,8 TB 6G SATA SSD,
→ τουλάχιςτον 1 Ϋ 400 GB 12G SAS SSD και
→ τουλάχιςτον 1 Ϋ 240GB 6G SATA SSD.
2.2.6. Ρι δίςκοι πρζπει να ςυνδζονται ςτον εξυπθρετθτι μζςω HBA ςε pass through mode.
2.3. ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΙΜΘ ΙΜΑΟΡΦΘΦΑ
2.3.1. Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να διακζτει ςυνολικά ≥80 φυςικοφσ πυρινεσ, χρθςιμοποιϊντασ επεξεργαςτζσ
τφπου Intel® Xeon® Processor 4114 ι ιςοδφναμουσ. Μάκε εξυπθρετθτισ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 2
επεξεργαςτζσ, ενϊ κα πρζπει να διατίκεται ςυνολικά κατ' ελάχιςτον 1.500 GB RAM, με κάκε εξυπθρετθτι να
διακζτει ≥12 Ϋ 32 GB /2666 MHz RDIMM modules.
2.3.2. Υτισ τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να προςδιορίηεται το πζναλτι για το Software Defined Storage Solution ςε
μνιμθ και ςε πυρινεσ επεξεργαςτϊν, ενϊ πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςε αυτό και το DEDUP/Compression.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

ΥΧΟΔΕΥΙΞΡΦΘΦΑ
Μάκε εξυπθρετθτισ πρζπει να διακζτει κατ' ελάχιςτον 2Ϋ40 Gbps Eth κφρεσ.
Φο ςφνολο τθσ λφςθσ πρζπει να περιλαμβάνει Switching για διαςυνδζςεισ 10/40 Gbps.
Ρι μεταγωγείσ που ςυμπεριλαμβάνονται κα πρζπει να υποςτθρίηουν δυνατότθτα για διαςφνδεςθ ςε υφιςτάμενο
αποκθκευτικό μζςο, μζςω 16 Gbps FC, FCoE, NFS, ISCSI & SMB πρωτοκόλλων. Θ ςυνολικι λφςθ πρζπει να
υποςτθρίηει τθν αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων αποκθκευτικϊν μζςων, με χριςθ των παραπάνω πρωτόκολλων
και να ςυμπεριλαμβάνει όλο το υλικό που απαιτείται για τον ςκοπό αυτό.
2.4.4. Φο ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει δφο (2) τουλάχιςτον διανομείσ (switches) LAN/SAN με διπλισ
διακεςιμότθτασ τροφοδοτικά και ανεμιςτιρεσ. Ρι διανομείσ πρζπει να διακζτουν κφρεσ 10 Gbps Eth. 40 Gbps
Eth , 16 Gbps FC και να ςυμπεριλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ ϊςτε να λειτουργεί το προςφερόμενο
ςφςτθμα.
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2.4.5. Από τθν προςφερόμενθ λφςθ να υποςτθρίηεται QoS, για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ των
εξυπθρετθτϊν.
2.4.6. Ρι διανομείσ δικτφου (switches) πρζπει να υποςτθρίηουν port channels, που να αποτελοφνται από 16 κφρεσ.
2.4.7. Ρι διανομείσ δικτφου (switches) πρζπει να υποςτθρίηουν κατ' ελάχιςτον 4 active SPAN sessions.
2.4.8. Ρι διανομείσ δικτφου (switches) πρζπει να υποςτθρίηουν κατ' ελάχιςτον 2000 active VLANs.
2.4.9. Θ λφςθ πρζπει να παρζχει αυτοματοποιθμζνο τρόπο εγκατάςταςθσ end-to-end των εξυπθρετθτϊν του δικτφου
και των αποκθκευτικϊν μζςων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ρφκμιςθσ του QoS.
2.4.10. Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να προβλζπει από πολλαπλοφσ εικονικοφσ διανομείσ δικτφου (switches), για τον
διαχωριςμό του δικτυακοφ φόρτου κίνθςθσ (Storage,Management, Vmotion, Virtual Machines etc).
2.4.11. Θα πρζπει ακόμθ να υποςτθρίηει Hardware Templates, από τα οποία κα μποροφν να δθμιουργθκοφν τάχιςτα
καινοφργια hardware nodes, που κα ζχουν πανομοιότυπεσ ρυκμίςεισ (BIOS Settings, LAN, SAN Boot order, HDD
Configuration, Firmware Level etc) αλλά διαφορετικά μεταξφ τουσ Hardware identities (UUIDs , MACs,
WWPNs,WWNNs,etc).
2.5. ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘ
2.5.1. Σρζπει να υποςτθρίηεται Automatic Call Home, για περιπτϊςεισ κριςίμων ςφαλμάτων ι/και για τθν περίπτωςθ
που κάποια ςυνκικθ λειτουργίασ παραβιαςτεί.
2.5.2. Σρζπει ακόμθ να υποςτθρίηεται integration με Active Directory.
2.5.3. Σρζπει να διατίκεται plugin τθσ λφςθσ για τον Hypervisor.
2.5.4. To Software Defined Storage πρζπει να χρθςιμοποιεί, για τθν επικοινωνία κάκε εξυπθρετθτι, όλουσ τουσ
δίςκουσ και τισ Cache όλων των εξυπθρετθτϊν, ςαν ζνα μοναδικό Storage Pool, ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ
απόδοςθ και το Throughput, αλλά και να υπάρχει ομοιογζνεια επίδοςθσ για όλουσ τουσ εξυπθρετθτζσ.
2.5.5. Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να υποςτθρίηει IO striping μεταξφ όλων των SSDs/HDDs ςτο Cluster για κάκε
εικονικό εξυπθρετθτι.
2.5.6. Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να περιζχει inline dedup και compression και να υποςτθρίηει διαχείριςθ Cloning.
2.5.7. Σρζπει να υποςτθρίηεται Instant space optimized point-in-time Snapshots.
2.5.8. Φο ςφςτθμα πρζπει να κάνει αυτόματα rebalance τα δεδομζνα μεταξφ των εξυπθρετθτϊν.
2.6. ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
2.6.1. Ελάχιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 5O C.
2.6.2. Ξζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≥40O C.
2.6.3. Ελάχιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10%.
2.6.4. Ξζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≥85%.
3. ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1. Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και
των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2. Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ
και θ προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3. Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τρεισ (3) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

ΕΟΡΦΘΦΑ 5
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΦΡΤΘΦΩΟ ΦΕΤΞΑΦΙΜΩΟ
5.1. ΦΡΤΘΦΕΥ ΥΧΥΜΕΧΕΥ ANDROID ΞΕ ΕΟΥΩΞΑΦΩΞΕΟΡ
ΥΑΤΩΦΘ BARCODE (20 τεμ.)

1. ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Ϊορθτζσ ςυςκευζσ/τερματικά android, οκόνθσ αφισ Multi-touch capacitive υψθλισ ανάλυςθσ, κατάλλθλεσ για
χριςθ από το νοςθλευτικό προςωπικό για τθν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι αιμολθψιϊν SAFEBLOOD, που
ζχει αναπτυχκεί από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ και Ξθχανοργάνωςθσ του Οοςοκομείου.
Μάκε ταμπλζτα κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλο φορτιςτι και καλϊδιο micro USB 2.0 ι Type C, ενϊ κα
προςφζρονται χωριςτά, για κατ’ επιλογι προμικεια, λουρί χειρόσ, λαβι ςάρωςθσ, βάςθ φόρτιςθσ ςυςκευισ και
ανταλλακτικισ μπαταρίασ και τυχόν άλλα διακζςιμα από τον καταςκευαςτι αξεςουάρ.
Φόςο ο καταςκευαςτισ, όςο και ο προςφζρων υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ
πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτϊν ι/και φορθτϊν ςυςκευϊν ΦΣΕ.
2.
ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.1.
ΞΕΓΕΘΡΥ
2.1.1. Διαγϊνιοσ οκόνθσ 5,0’’ ζωσ 7,0’’.
2.1.2. Βάροσ: ≤ 350 gr.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΘΥ
Επεξεργαςτισ: 1.8 octa-core ι καλφτεροσ.
Ξνιμθ: ≥ 2 GB RAM και ≥ 16 GB Flash (αποκθκευτικόσ χϊροσ).
Επζκταςθ μνιμθσ με micro SDHC: ≥ 32 GB.
Νειτουργικό ςφςτθμα: Android 9.0 ι μεταγενζςτερο.
Διεπαφι: Micro USB 2.0 ι Type C.

2.3.
ΥΑΤΩΦΘΥ – ΜΑΞΕΤΑ
2.3.1. Δυνατότθτα ςάρωςθσ όλων των διαδεδομζνων τφπων 1D/2D barcode ςυμβολοςειρϊν.
2.3.2. Ζγχρωμθ κάμερα ανάλυςθσ ≥ 6,0 Ξp.

3.1.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

ΥΧΟΔΕΥΙΞΡΦΘΦΑ
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
Σρωτόκολλα αςφαλείασ WLAN: να υποςτθρίηονται κατ’ ελάχιςτο WEP, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2.
Bluetooth: Class 4.0 ι νεϊτερο.
NFC: Ενςωματωμζνο Near Field Communication.
Ενςωματωμζνο GPS.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

ΞΣΑΦΑΤΙΕΥ
Φφποσ: Li-Ion.
Ϋωρθτικότθτα: ≥ 3.000 mAh.
Διάρκεια πλιρουσ φόρτιςθσ: ≥ 10 h.

2.6.

Ανάλυςθ οκόνθσ: 1280Ϋ720p ι καλφτερθ.

3.
ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1.
Kάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
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βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2.
Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3.
Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
δϊδεκα (12) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

ΕΟΡΦΘΦΑ 5
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΦΡΤΘΦΩΟ ΦΕΤΞΑΦΙΜΩΟ
5.2. ΦΑΞΣΝΕΦΕΥ ANDROID ΓΙΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑΜΕΥ
ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ (40 τεμ.)

1. ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Ϊορθτζσ ταμπλζτεσ (android tablets) υψθλισ ευκρίνειασ, ςυνδεςιμότθτασ Wi-Fi/4G, κατάλλθλεσ για χριςθ από το
ιατρικό και το νοςθλευτικό προςωπικό του Οοςοκομείου για τθν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι
υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων (CDS), αλλά και ςε άλλεσ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ του κλινικοφ ζργου εντόσ του
Οοςοκομείου.
Μάκε ταμπλζτα κα ςυνοδεφεται από κικθ μεταφοράσ, κατάλλθλο φορτιςτι και καλϊδιο USB, ενϊ κα
προςφζρονται χωριςτά, για κατ’ επιλογι προμικεια, λουρί χειρόσ, πλθκτρολόγιο και τυχόν άλλα διακζςιμα από
τον καταςκευαςτι αξεςουάρ.
Φόςο ο καταςκευαςτισ, όςο και ο προςφζρων υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ
πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτϊν ι/και φορθτϊν ςυςκευϊν ΦΣΕ.
2.
a.
i.
ii.
iii.

a.

b.

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΞΕΓΕΘΡΥ
Διαγϊνιοσ οκόνθσ 9,6’’ ζωσ 10,6’’.
Σάχοσ: ≤ 8,5 mm.
Βάροσ: ≤ 500 gr.

b.
i.
ii.

ΜΑΞΕΤΑ
Εμπρόσ με ανάλυςθ ≥ 2,0 Ξp.
Σίςω με ανάλυςθ ≥ 5,0 Ξp.

c.
i.
ii.
iii.
iv.

ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΘΥ
Επεξεργαςτισ: 1.8 octa-core ι καλφτεροσ.
Ξνιμθ: ≥ 2 GB RAM και ≥ 16 GB Flash (αποκθκευτικόσ χϊροσ).
Επζκταςθ μνιμθσ με micro SD: ≥ 64 GB.
Νειτουργικό ςφςτθμα: Android 9.0 ι μεταγενζςτερο.

d.
i.
ii.

ΞΣΑΦΑΤΙΕΥ
Φφποσ: Li-Ion.
Ϋωρθτικότθτα: ≥ 5.000 mAh.

e.

Ανάλυςθ οκόνθσ: 1920Ϋ1080p ι καλφτερθ.

3.
ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1. Kάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2. Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3. Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
δϊδεκα (12) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ &
ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

ΕΟΡΦΘΦΑ 6
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΕΣΕΜΦΑΥΘΥ ΑΥΧΤΞΑΦΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ Wi-Fi
6.1. ΑΥΧΤΞΑΦΑ ΥΘΞΕΙΑ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ ΧΩΤΡΧ –
indoor Access Points (35)

1. ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Αςφρματοι δρομολογθτζσ εςωτερικοφ χϊρου, για τθν επζκταςθ του αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi του Οοςοκομείου,
πλιρεισ, κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε εςωτερικά δομικά ςτοιχεία των κτιρίων.
Σεριλαμβάνονται οι βάςεισ ανάρτθςθσ και οι καλωδιϊςεισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ, κακϊσ και οι δοκιμζσ και
ρυκμίςεισ για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τουσ.
Θ ανωτζρω αναφερόμενθ ποςότθτα είναι ενδεικτικι και προζρχεται από προμελζτθ και εκτιμιςεισ από τθν
υφιςτάμενθ κάλυψθ του υπάρχοντοσ δικτφου Wi-Fi του Οοςοκομείου. Ρ ανάδοχοσ, με τθν μελζτθ εφαρμογισ,
που κα είναι ςυμβατικά υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει, κα καταδείξει τθν ακριβι ποςότθτα και τισ κζςεισ
εγκατάςταςθσ των αςφρματων ςθμείων πρόςβαςθσ (Acces Points), ϊςτε να καλφπτεται 100% ΦΡ ΥΧΟΡΝΡ των
χϊρων του Οοςοκομείου, με ενδεχόμενθ εξαίρεςθ ςτουσ χϊρουσ όπου υφίςτανται ιςχυρζσ κωρακίςεισ ςτουσ
τοίχουσ και ςτα εςωτερικά κουφϊματα. Υε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να αξιϊςει επιπλζον
αμοιβι, εφόςον, είτε κατά τθν μελζτθ εφαρμογισ, είτε κατά τθν παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ, προκφψει θ
αναγκαιότθτα χρθςιμοποίθςθσ μεγαλφτερθσ τθσ ανωτζρω ποςότθτασ ςθμείων πρόςβαςθσ (Acces Points), για τθν
επίτευξθ τθσ ωσ άνω κάλυψθσ.
Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και οι προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ
πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε
δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
2. ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
2.7.
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ
2.7.1. Οα διακζτουν πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ (radios), για πλιρθ υποςτιριξθ των περιοχϊν φάςματοσ 2,4
GHz και 5,0 GHz ταυτόχρονα.
2.7.2. Οα υποςτθρίηουν λειτουργία εκπομπισ ςτα 5,0 GHz για τουλάχιςτον δφο εκ των ςυχνοτιτων λειτουργίασ που
διακζτουν.
2.7.3. Οα διακζτουν ≥2 κφρεσ Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) RJ 45, εκ των οποίων θ μία να ζχει
δυνατότθτα για τροφοδοςία πάνω από το Ethernet. Ρι κφρεσ να υποςτθρίηουν link aggregation για τθν
δθμιουργία ςφνδεςθσ μεγαλφτερθσ του 1 Gbps προσ το αςφρματο ςθμείο πρόςβαςθσ.
2.7.4. Οα διακζτουν μία επιπλζον κφρα τοπικισ διαχείριςθσ (console port).
2.7.5. Οα διακζτουν κφρα USB 2.0 ι USB 3.0.
2.7.6. Οα διακζτουν πολλαπλζσ ενςωματωμζνεσ omni-directional κεραίεσ, ιςχφοσ ≥4 dbm ςτα 2,4 GHz και ≥5 dbm ςτα
5,0 GHz, για ταυτόχρονθ αςφρματθ δικτφωςθ ςτισ δφο περιοχζσ ςυχνοτιτων.
2.7.7. Οα διακζτουν ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ, για τθν οπτικι διάγνωςθ καλισ λειτουργίασ.
2.7.8. Χποςτθριηόμενθ μνιμθ DRAM: ≥1 GB.
2.7.9. Χποςτθριηόμενθ μνιμθ FLASH: ≥256 MB.
2.8. ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜEΥ ΥΧΟΘHΜΕΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓIΑΥ
2.8.1. Ελάχιςτθ κερμοκραςία αςφαλοφσ λειτουργίασ: ≤0O C.
2.8.2. Ξζγιςτθ κερμοκραςία αςφαλοφσ λειτουργίασ: ≥40O C.
2.8.3. Ελάχιςτθ ςχετικι υγραςία αςφαλοφσ λειτουργίασ: ≤10%.
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2.8.4. Ξζγιςτθ ςχετικι υγραςία αςφαλοφσ λειτουργίασ: ≥90%.
2.9.
ΑΣOΔΡΥΘ
2.9.1. Νειτουργία dual band (802.11a/g/n/ac ταυτόχρονα), με χριςθ ςυχνοτιτων ςτα 2,4 GHz (802.11g/n) και 5,0 GHz
(802.11a/n/ac).
2.9.2. Χποςτιριξθ λειτουργίασ thin AP διαχειρίςιμθσ από αςφρματο ελεγκτι.
2.9.3. Δυνατότθτα λειτουργίασ ωσ αςφρματου ελεγκτι πρόςβαςθσ, με δυνατότθτα διαχείριςθσ για τουλάχιςτον εκατό
(100) αςφρματα ςθμεία πρόςβαςθσ και τουλάχιςτον 2.000 χριςτεσ ταυτόχρονα.
2.9.4. Χποςτιριξθ προτφπων ΙΕΕΕ802.11b/g και ΙΕΕΕ802.11a, με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 54 ±5% Mbps.
2.9.5. Χποςτιριξθ προτφπου IEEE802.11n με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 450Mbps
2.9.6. Χποςτιριξθ προτφπου IEEE802.11ac Wave2 με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 2,3 ±5% Gbps.
2.9.7. Χποςτιριξθ ςυνολικοφ data rate ≥4,5 Gbps, με ταυτόχρονθ χριςθ τουλάχιςτον δφο (2) radios ςτα 5,0 GHz.
2.9.8. Χποςτιριξθ ευζλικτθσ λειτουργίασ των διακζςιμων ςυχνοτιτων, ϊςτε να μποροφν να λειτουργιςουν ςε κάκε
μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
 Υφνδεςθ αςφρματων χρθςτϊν με μία ςυχνότθτα εκπομπισ ςτα 2,4 και μία ςτα 5,0 GHz.
 Υφνδεςθ αςφρματων χρθςτϊν με δφο ςυχνότθτεσ εκπομπισ ςτα 5,0 GHz, αυξάνοντασ ζτςι τθν χωρθτικότθτα και
τθν ταχφτθτα του δικτφου.
 Υφνδεςθ αςφρματων χρθςτϊν με μία ςυχνότθτα εκπομπισ ςτα 5,0 GHz και μία ςε χριςθ RF scanner, για
ανίχνευςθ επικζςεων, παρεμβολϊν και rogue ςυςκευϊν.
2.9.9. Χποςτιριξθ τουλάχιςτο δζκα (10) ςυχνοτικϊν καναλιϊν μετάδοςθσ ςτο πεδίο των 2,4 GHz, από τα οποία
τουλάχιςτον τα 3 να είναι πλιρωσ ανεξάρτθτα, βάςει προτφπου 802.11g/n.
2.9.10. Χποςτιριξθ τουλάχιςτον οκτϊ (8) ανεξάρτθτϊν καναλιϊν ςυχνότθτασ μετάδοςθσ ςτο πεδίο των 5,15 – 5,35
GHz, βάςει προτφπου 802.11a.
2.9.11. Χποςτιριξθ τουλάχιςτον οκτϊ (8) ανεξάρτθτϊν καναλιϊν ςυχνότθτασ μετάδοςθσ ςτο πεδίο των 5,47 – 5.725
GHz, βάςει προτφπου 802.11a, με υποςτιριξθ DFS (Dynamic Frequency Selection).
2.9.12. Χποςτιριξθ διαμόρφωςθσ τθσ ιςχφοσ μετάδοςθσ ςε τουλάχιςτον 5 διαφορετικζσ διαβακμίςεισ, τόςο ςτα 2,4
GHz όςο και ςτα 5,0 GHz. Οα αναφερκοφν οι διαβακμίςεισ που υποςτθρίηονται.
2.9.13. Χποςτιριξθ τεχνολογίασ 4x4 MIMO (multiple-inputs, multiple-outputs), με τουλάχιςτον τρία (3) spatial streams,
τόςο για το πρότυπο 802.11n όςο και για το πρότυπο 802.11ac.
2.9.14. Χποςτιριξθ MU-MIMO (MultiUser-MIMO) ςε 802.11ac Wave2 λειτουργία.
2.9.15. Χποςτιριξθ Maximal Radio Combining (MRC) τόςο για το πρότυπο 802.11n όςο και για το πρότυπο 802.11ac.
2.9.16. Χποςτιριξθ καναλιϊν 20 MHz και 40 ΞΘz, βάςει του προτφπου 802.11n.
2.9.17. Χποςτιριξθ καναλιϊν 20MHz, 40ΞΘz και 80MHz, βάςει του προτφπου 802.11ac Wave1.
2.9.18. Χποςτιριξθ καναλιϊν 20MHz, 40ΞΘz, 80MHz και 160MHz, βάςει του προτφπου 802.11ac Wave2.
2.9.19. Χποςτιριξθ Beamforming, για τθν βζλτιςτθ απόδοςθ επικοινωνίασ των 802.11a/g/n/ac clients.
2.9.20. Χποςτιριξθ Packet Aggregation A-MPDU (Tx/Rx), ςε 802.11n και 802.11ac λειτουργία.
2.9.21. Χποςτιριξθ Cyclic Shift Diversity (CSD) τεχνικισ διαμόρφωςθσ ςιματοσ ςε 802.11n και 802.11ac λειτουργία.
2.9.22. Χποςτιριξθ Dynamic Frequency Selection (DFS) ςε 802.11n και 802.11ac λειτουργία.
2.9.23. Χποςτιριξθ Wi-Fi Multimedia.
2.9.24. Εναρμόνιςθ προσ τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11d και 802.11h ι ιςοδφναμα.
2.9.25. Χποςτιριξθ εκπομπισ ≥16 SSIDs. Μάκε SSID να μπορεί να αντιςτοιχεί ςε ζνα VLAN.
2.9.26. Χποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν QoS (ποιότθτα υπθρεςιϊν), για δθμιουργία προτεραιοτιτων ςε δεδομζνα φωνισ.
Οα περιγραφοφν αυτά τα χαρακτθριςτικά.
2.9.27. Χποςτιριξθ τροφοδοςίασ πάνω από καλϊδιο UTP (cat 5e), με χριςθ ςυςκευισ τροφοδοςίασ (power injector) ι
μζςα από μεταγωγζα, με βάςθ τα προτφπα 802.3at ι 802.3af.
2.9.28. Οα φζρουν Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac πιςτοποίθςθ από WFA.
2.10. ΒΑΥΙΜEΥ ΧΣΘΤΕΥIΕΥ ΑΥΪΑΝΕIΑΥ
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2.10.1. Χποςτιριξθ λειτουργιϊν αςφαλείασ WPA/WPA2 και ςυμβατότθτα με το πρότυπο IEEE 802.11i ι ιςοδφναμο.
2.10.2. Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν με δυνατότθτα υλοποίθςθσ των πρωτοκόλλων : EAP-FAST,
EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP και ΕΑΤ-SIM κατ ελάχιςτο.
2.10.3. Χποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ AES.
2.10.4. Χποςτιριξθ ανίχνευςθσ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) και κατθγοριοποίθςθσ Wi-Fi και non Wi-Fi
παρεμβολϊν, ςτθν περιοχι των 2,4 GHz και 5,0 GHz ταυτόχρονα. Θ ανίχνευςθ παρεμβολϊν να διεξάγεται
παράλλθλα (OXI ςαν αποκλειςτικι λειτουργία), με τθν μετάδοςθ δεδομζνων κακ όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ
του αςφρματου ςθμείου πρόςβαςθσ (ALWAYS ON).
2.10.5. Χποςτιριξθ ςυνεχοφσ δυναμικισ ανάλυςθσ φάςματοσ ςε πραγματικό χρόνο παράλλθλα με τθν μετάδοςθ
δεδομζνων ςτο πεδίο των 2,4 GHz και ςτισ UNII-1, UNII-2 και 5.470-5.725 bands ταυτόχρονα.
2.10.6. Για κάκε SSID να μπορεί να διαμορφωκεί ανεξάρτθτθ πολιτικι πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν και κρυπτογράφθςθσ
δεδομζνων.
2.11. ΥΧΞΞΡΤΪέΥΘ ΣΤΡΥ ΦΙΥ ΙΥΫΧΡΧΥΕΥ ΕΧΤέΣΑΛΜΕΥ ΡΔΘΓΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ
2.11.1. Υυμβατότθτα ωσ προσ IEC 60950, EN 60950, με αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE mark.
2.11.2. Σιςτοποίθςθ κατά EN 60601-1-2 και ςυμμόρφωςθ προσ τθν Ευρωπαϊκι οδθγία για τον ιατρικό εξοπλιςμό
93/42/EEC, όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2007/47/EC και ιςχφει.
2.11.3. Οα διακζτουν πιςτοποιιςεισ κατά EN 300.328 και EN 301.893 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικζσ με τισ
ςυχνότθτεσ εκπομπισ.
2.11.4. Οα διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμβατότθτασ κατά EN 301.489-1, EN 301.489-17, ςχετικά με τισ
θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ.
3.
ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1.
Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2.
Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3.
Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τζςςερισ (4) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ

ΕΟΡΦΘΦΑ 6
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΕΣΕΜΦΑΥΘΥ ΑΥΧΤΞΑΦΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ
Wi-Fi
6.2. ΑΥΧΤΞΑΦΑ ΥΘΞΕΙΑ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ
ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧ ΧΩΤΡΧ – Outdoor Access Points
(4 τεμ.)

ΕΙΔΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ:

1.
ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Αςφρματοι δρομολογθτζσ περιβάλλοντοσ χϊρου, για τθν επζκταςθ του αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi του
Οοςοκομείου, πλιρεισ, κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ είτε ςε εξωτερικά δομικά ςτοιχεία των κτιρίων, είτε ςε
υφιςτάμενουσ ιςτοφσ.
Σεριλαμβάνονται οι βάςεισ ανάρτθςθσ και οι καλωδιϊςεισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ, κακϊσ και οι δοκιμζσ και
ρυκμίςεισ για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τουσ.
Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και οι προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα,
αναφερόμενα ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
2.

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ

2.1.
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ
2.1.1. Οα διακζτουν πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ (radios), για πλιρθ υποςτιριξθ των περιοχϊν φάςματοσ 2,4
GHz και 5,0 GHz ταυτόχρονα.
2.1.2. Οα διακζτουν κφρα Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) RJ 45, θ οποία να ζχει δυνατότθτα για
τροφοδοςία πάνω από το δίκτυο Ethernet.
2.1.3. Οα διακζτουν αςφγχρονθ κφρα console για out-of-band διαχείριςθ.
2.1.4. Οα είναι ενιςχυμζνθσ καταςκευισ, κλάςθσ προςταςίασ IP67 ι καλφτερθσ, για λειτουργία ςε εξωτερικό χϊρο,
χωρίσ τθν ανάγκθ επιπλζον προςτατευτικισ καταςκευισ.
2.1.5. Οα διακζτουν πολλαπλζσ ενςωματωμζνεσ omni-directional κεραίεσ, ιςχφοσ ≥27 dbm ςτα 2,4 GHz και ≥25 dbm
ςτα 5,0 GHz, για ταυτόχρονθ αςφρματθ δικτφωςθ ςτισ δφο περιοχζσ ςυχνοτιτων.
2.1.6. Οα διακζτουν ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ, για τθν οπτικι διάγνωςθ καλισ λειτουργίασ.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΕΥ ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
Ελάχιςτθ κερμοκραςία αςφαλοφσ λειτουργίασ: ≤ -30O C.
Ξζγιςτθ κερμοκραςία αςφαλοφσ λειτουργίασ: ≥ 60O C.
Αντοχι ςε ανζμουσ τουλάχιςτον 150 km/h.

2.3.
ΑΣΡΔΡΥΘ
2.3.1. Νειτουργία dual band (802.11a/g/n/ac ταυτόχρονα), με χριςθ ςυχνοτιτων ςτα 2,4 GHz (802.11g/n) και 5,0 GHz
(802.11a/n/ac).
2.3.2. Δυνατότθτα λειτουργίασ είτε ωσ αυτόνομου αςφρματου ςθμείου πρόςβαςθσ, είτε ωσ thin AP διαχειρίςιμου
από αςφρματο ελεγκτι.
2.3.3. Δυνατότθτα λειτουργίασ αςφρματθσ γζφυρασ για point-to-point και point-to-multipoint ςυνδζςεισ.
2.3.4. Δυνατότθτα αςφρματθσ δικτφωςθσ MESH, με ςφνδεςθ ςε αςφρματο backbone μζςω τθσ ςυχνότθτασ των 5,0
GHz, με παράλλθλθ λειτουργία αςφρματου access point ςτθν ςυχνότθτα των 2,4 GHz.
2.3.5. Χποςτιριξθ προτφπου IEEE802.11n με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 3000Mbps.
2.3.6. Χποςτιριξθ του προτφπου IEEE802.11ac Wave2, με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 867 ±5% Mbps.
2.3.7. Χποςτιριξθ τεχνολογίασ 2x2 MIMO (multiple-inputs, multiple-outputs), με τουλάχιςτον δφο (2) spatial streams.

Υελίδα 68

19PROC005566020 2019-09-16
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.

Χποςτιριξθ 20 MHz και 40 ΞΘz καναλιϊν, βάςει του προτφπου 802.11n.
Χποςτιριξθ Packet Aggregation A-MPDU (Tx/Rx), βάςει του προτφπου 802.11n.
Χποςτιριξθ Cyclic Shift Diversity (CSD) τεχνικισ διαμόρφωςθσ ςιματοσ, βάςει του προτφπου 802.11n.
Χποςτιριξθ λειτουργιϊν αςφαλείασ WPA και WPA2 και ςυμβατότθτα ςφμφωνθ προσ το πρότυπο IEEE 802.11i.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν με δυνατότθτα υλοποίθςθσ των πρωτοκόλλων EAP-TLS, EAPTTLS, PEAP κατ ελάχιςτο.
Χποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ AES και ΦΜΙΤ.
Χποςτιριξθ Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
Χποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ με βάςθ τθν MAC διεφκυνςθ (MAC address authentication).
Χποςτιριξθ τροφοδοςίασ πάνω από καλϊδιο UTP (cat 5e), με χριςθ ςυςκευισ τροφοδοςίασ (power injector) ι
μζςω μεταγωγζωσ, με βάςθ τα προτφπα 802.3at ι 802.3af.
Οα φζρουν Wi-Fi 802.11a/b/g/n πιςτοποίθςθ.
Οα διακζτουν εγκρίςεισ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τισ οδθγίεσ EN 300.328 και EN 301.893.

2.4.
ΒΑΥΙΜΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ
2.4.1. Χποςτιριξθ λειτουργιϊν αςφαλείασ WPA/WPA2 και ςυμβατότθτα με το πρότυπο IEEE 802.11i ι ιςοδφναμο.
2.4.2. Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1x ι ιςοδφναμου, για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν, με δυνατότθτα υλοποίθςθσ των
πρωτοκόλλων: EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP και ΕΑΤ-SIM κατ ελάχιςτο.
2.4.3. Χποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ AES.
2.4.4. Χποςτιριξθ ανίχνευςθσ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) και κατθγοριοποίθςθσ Wi-Fi και non Wi-Fi
παρεμβολϊν, ςτθν περιοχι των 2,4 GHz και 5,0 GHz ταυτόχρονα. Θ ανίχνευςθ παρεμβολϊν να διεξάγεται
παράλλθλα (OXI ςαν αποκλειςτικι λειτουργία), με τθν μετάδοςθ δεδομζνων κακ όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ
του αςφρματου ςθμείου πρόςβαςθσ (ALWAYS ON).
2.4.5. Χποςτιριξθ ςυνεχοφσ δυναμικισ ανάλυςθσ φάςματοσ ςε πραγματικό χρόνο, παράλλθλα με τθν μετάδοςθ
δεδομζνων ςτο πεδίο των 2,4 GHz και ςτισ UNII-1, UNII-2 και 5.470-5.725 bands ταυτόχρονα.
2.4.6. Για κάκε SSID να μπορεί να διαμορφωκεί ανεξάρτθτθ πολιτικι πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν και κρυπτογράφθςθσ
δεδομζνων.
2.5.
ΥΧΞΞΡΤΪέΥΘ ΣΤΡΥ ΦΙΥ ΙΥΫΧΡΧΥΕΥ ΕΧΤέΣΑΛΜΕΥ ΡΔΘΓΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ
2.5.1. Υυμβατότθτα ωσ προσ IEC 60950, EN 60950, με αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE mark.
2.5.2. Οα διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμβατότθτασ κατά EN 301.489-1, EN 301.489-17, ςχετικά με τισ
θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ.
3.
ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
3.1.
Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων
και των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με
βάςθ τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
3.2.
Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.
3.3.
Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τζςςερισ (4) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
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ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
ΦΕΧΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ & ΞΘΧΑΟΡΤΓΑΟΩΥΘΥ
ΕΙΔΡΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ:
1.

ΕΟΡΦΘΦΑ 7
ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ
ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ
ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΣΡΧ ΑΦΡΤΡΧΟ ςτον ΕΠΡΣΝΙΥΞΡ και ςτθν
ΣΑΤΑΞΕΦΤΡΣΡΙΘΥΘ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡΧ

ΓΕΟΙΜΑ

1.1.
έσ υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτον εξοπλιςμό και κα διεκπεραιωκοφν με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ
του αναδόχου, νοοφνται αυτζσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ, θλεκτρικι τροφοδότθςθ και διαςφνδεςθ
όλων των ςυςκευϊν που περιλαμβάνονται ςτθν πράξθ, τθν διευκζτθςθ και τισ αναγκαίεσ προςκικεσ του
ενςφρματου δικτφου, τθν εγκατάςταςθ νζων ικριωμάτων και τθν αναδιοργάνωςθ των υπαρχόντων, όπωσ και των
καλωδιϊςεων ςτον κεντρικό χϊρο υπολογιςτϊν/εξυπθρετθτϊν (data center ι computer room) του Οοςοκομείου.
1.2.
έσ υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ, που επίςθσ κα διεκπεραιωκοφν με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ
του αναδόχου, πζραν όςων ρθτά αναφζρονται ςτισ επιμζρουσ προδιαγραφζσ, νοοφνται όλεσ οι αναγκαίεσ
προςαρμογζσ υλικοφ και λογιςμικοφ ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε το
τελικό αποτζλεςμα να διακζτει τθν βζλτιςτθ λειτουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα και να είναι εφχρθςτο και
φιλικό προσ τουσ κάκε κατθγορίασ χριςτεσ.
1.3.
Ρι περιγραφζσ που ακολουκοφν προςδιορίηουν αδρά τισ υπθρεςίεσ ανά κατθγορία και κζτουν οριςμζνα
ελάχιςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Ξε τθ μελζτθ εφαρμογισ ο ανάδοχοσ κα εξειδικεφςει, αναλυτικά και με
λεπτομζρειεσ, όλεσ τισ ςυναφείσ με τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ εφαρμογζσ που κα ζχει προςφζρει
απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, αφοφ ζχει λάβει υπ’ όψθ του και τισ επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςυνκικεσ, ζτςι
ϊςτε το τελικό λειτουργικό αποτζλεςμα να ανταποκρίνεται ςτισ επιμζρουσ και ςτισ γενικζσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, όπωσ και ςτισ κακιερωμζνεσ για παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ πρακτικζσ.
2.

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΝΩΔΙΑΜΩΟ ΧΣΡΔΡΞΩΟ

2.1. Εγκατάςταςθ και πιςτοποίθςθ του αναγκαίου πακθτικοφ εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ
απαιτιςεισ που κα προκφψουν από τθ μελζτθ εφαρμογισ, με βάςθ τθν υφιςτάμενθ καλωδιακι υποδομι.
2.2. Διαςφνδεςθ κάκε νζου αςφρματου Access Point με τον αντίςτοιχο μεταγωγζα πρόςβαςθσ (acces/distribution
switch).
2.3. Διαςφνδεςθ χϊρου PACS ςτο Ακτινοδιαγνωςτικό Φμιμα με το Computer Room, με χριςθ καλωδίου 12
μονότροπων οπτικϊν ινϊν.
2.4.

Διευκζτθςθ και αναδιάταξθ καλωδιϊςεων Computer Room μεταξφ των διαφορετικϊν ικριωμάτων.

2.5.

Εγκατάςταςθ νζου ικριϊματοσ ςτο Computer Room, για τθν φιλοξενία του 2ου μεταγωγζα κορμοφ (core switch).

3.

ΕΤΓΑΥΙΕΥ ΕΟΥΧΤΞΑΦΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ

3.1.

Εγκατάςταςθ των μεταγωγζων κορμοφ ςτο Computer Room.

3.2.

Εγκατάςταςθ των μεταγωγζων πρόςβαςθσ (acces/distribution switches) ςτουσ κατά τόπουσ κατανεμθτζσ.

3.3. Σαραμετροποίθςθ του ςυνόλου τθσ υποδομισ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ που κα
προκφψουν από τθ Ξελζτθ Εφαρμογισ του ζργου, με μετάπτωςθ των λειτουργιϊν που εκτελοφνται κατά τθν τρζχουςα
φάςθ από τουσ υφιςτάμενουσ μεταγωγείσ κορμοφ.
4.

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΥΧΤΞΑΦΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ

4.1.

Εγκατάςταςθ των αςφρματων Access Points εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου ςτισ κζςεισ που κα προκφψουν
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από τθ Ξελζτθ Εφαρμογισ, με γνϊμονα τθν αςφάλεια, τθ λειτουργικότθτα και τθν αιςκθτικι των χϊρων
ενδιαφζροντοσ.
4.2. Σαραμετροποίθςθ των υφιςτάμενων ελεγκτϊν αςφρματου δικτφου, για τθν ζνταξθ ςε αυτό των νζων Access
Points.
5.
5.1.

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ
Εγκατάςταςθ των Firewalls ςτο Computer Room.

5.2. Σαραμετροποίθςθ του ςυνόλου τθσ υποδομισ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ που κα
προκφψουν από τθ Ξελζτθ Εφαρμογισ του ζργου.
6.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ

6.1. Εγκατάςταςθ των νζων κεντρικϊν εξυπθρετθτϊν (servers) και των λογιςμικϊν VMware και Vcenter standard
edition.
6.2. Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ Microsoft Windows 2019 ι ιςοδφναμου Active Directory Domain με δθμιουργία
και παραμετροποίθςθ δφο Virtual Machines και παραμετροποίθςθ των απαραίτθτων users, groups, policies
6.3. Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ DNS (forwarders configuration, forward lookup & reverse lookup zone
creation).
6.4.

Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ DHCP (scope creation & configuration), εφόςον απαιτθκεί.

6.5. Δθμιουργία File Server και μεταφορά όλων των κοινόχρθςτϊν αρχείων και φακζλων των χρθςτϊν ςτθν δομι
φακζλων που κα δθμιουργθκεί ςτον νζο file server.
6.6. Υχεδιαςμόσ και δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ δομισ φακζλων, θ οποία κα φιλοξενιςει τα αρχεία των χρθςτϊν
του Οοςοκομείου, εξαςφαλίηοντασ προςταςία των δεδομζνων και ευκολία πρόςβαςθσ των χρθςτϊν.
6.7. Υφνδεςθ όλων των PCs του Οοςοκομείου ςτο νζο domain. Ρι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε θμζρεσ και
ϊρεσ που κα ςυμφωνθκοφν με τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ του Οοςοκομείου, ϊςτε να είναι ελάχιςτθ θ διακοπι τθσ
εργαςίασ των χρθςτϊν (αν απαιτθκεί Υάββατο – Μυριακι – απογεφματα κλπ.), χωρίσ να περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ
νζων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων ςτα PC.
6.8. Χπθρεςίεσ μεταφοράσ/τακτοποίθςθσ τουλάχιςτον επτά (7) υφιςτάμενων εξυπθρετθτϊν ςτθ νζα υποδομι, για
όςουσ από αυτοφσ είναι εφικτό. Ρι υπό μεταφορά εξυπθρετθτζσ κα προςδιοριςτοφν με τθ μελζτθ εφαρμογισ τθσ
πράξθσ.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ1’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΡΧΥ ΓΕΟΙΜΡΧΥ ΡΤΡΧΥ ΦΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΩΟ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ

1.1

λα τα είδθ εξοπλιςμοφ, με εξαίρεςθ τισ φορθτζσ
ταμπλζτεσ και τα τερματικά χειρόσ, κα παραδοκοφν
πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν
από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ & Ξθχανοργάνωςθσ και
ςτισ ακριβείσ κζςεισ που κα προςδιορίηονται ςτθ μελζτθ
εφαρμογισ, που ο ανάδοχοσ κα είναι ςυμβατικά
υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει.

1.2

Εφόςον απαιτθκοφν πρόςκετα ικριϊματα, θ προμικεια και
τοποκζτθςι τουσ περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του
αναδόχου.

1.3

Ρμοίωσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ
καλωδιακζσ και αςφρματεσ διαςυνδζςεισ, κακϊσ και οι
καλωδιϊςεισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ. Θ απαιτοφμενθ
θλεκτρικι παροχι ιςχφοσ ςε κάκε χϊρο εγκατάςταςθσ,
εφόςον δεν υπάρχει ι εφόςον θ υφιςτάμενθ δεν επαρκεί,
αποτελεί υποχρζωςθ του Οοςοκομείου.

1.4

Ειδικότερα για τθν εγκατάςταςθ των ςθμείων πρόςβαςθσ
(Access Points) επζκταςθσ του αςφρματου δικτφου Wi-Fi
του Οοςοκομείου, θ τυχόν απαιτοφμενθ θλεκτρικι
τροφοδότθςθ ιςχφοσ (εφόςον αυτι δεν παρζχεται μζςω
PoE) κα καταςκευάηεται από το Οοςοκομείο, με βάςθ τισ
ακριβείσ κζςεισ που κα προςδιορίηονται από τθν
εγκεκριμζνθ μελζτθ εφαρμογισ. Θ διαςφνδεςθ των
ςθμείων πρόςβαςθσ προσ το δίκτυο δεδομζνων (data)
αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου.

1.5

Υε κάκε περίπτωςθ και ειδικότερα για τθν εγκατάςταςθ
των ςθμείων πρόςβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα είναι
υποχρεωμζνοσ να αποκακιςτά πλιρωσ τισ τυχόν φκορζσ
ςτα δομικά ςτοιχεία (ψευδοροφζσ κλπ.) ςτα οποία κα ζχει
παρζμβει, μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ.

2

ΕΓΓΧΘΥΕΙΥ
λα τα είδθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα
προςφερκοφν με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον
τριϊν (3) ετϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 6.3 του
μζρουσ «Α» των γενικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ. Υτθν
εγγφθςθ κα περιλαμβάνονται και οι άδειεσ χριςθσ του
λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν.
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3

ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΞΕΦΑ ΦΘΟ ΕΓΓΧΘΥΘ
Μάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να περιλάβει ςτον φάκελο
οικονομικισ προςφοράσ του και προςφορά πλιρουσ
ετιςιασ τεχνικισ κάλυψθσ και ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και
λογιςμικοφ, για το χρονικό διάςτθμα μετά τθ λιξθ του
χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, όπωσ προβλζπεται
ςτθν παρ. 2.4.4 των γενικϊν όρων τθσ διακιρυξθσ (μζροσ
«Α»).

4

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΕΙΥ

4.1

Φόςο το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Σλθρ/κισ &
Ξθχαν/ςθσ, όςο και οι χριςτεσ των εφαρμογϊν που κα
περιλαμβάνονται ςτθν ςυγχρθματοδοτοφμενθ δράςθ,
πρζπει να εκπαιδευτοφν ςτθν χριςθ και λειτουργία των
ςυςτθμάτων, από εξειδικευμζνο προςωπικό του αναδόχου.
Ρι εκπαιδεφςεισ αυτζσ κα πρζπει να λάβουν χϊρα ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Οοςοκομείου πριν ι/και κατά τθν
διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ των ειδϊν.

4.2

Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςτον προςδιοριςμό
των
απαιτιςεων
εκπαίδευςθσ
ανά
κατθγορία
ςυμμετεχόντων, όπωσ κα οριςτικοποιθκεί ςτθν 1θ φάςθ
του ζργου (Ξελζτθ Εφαρμογισ).

4.3

Ρι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να δθλϊςουν δεςμευτικά
ςτισ τεχνικζσ τουσ προςφορζσ το πλικοσ των ατόμων (ανά
κατθγορία προςωπικοφ) που προτίκενται να εκπαιδεφςουν
και τθν αντίςτοιχθ ελάχιςτθ διάρκεια ςε διδακτικζσ ϊρεσ,
ανά αντικείμενο εκπαίδευςθσ.

4.4

Υε κάκε περίπτωςθ οι αρχικζσ εκπαιδεφςεισ δεν μπορεί να
αφοροφν ςε λιγότερα των τριϊν (3) ατόμων από τθν
Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ & Ξθχανοργάνωςθσ, με
ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν ωρϊν εκάςτου τισ είκοςι (20)
ι τζςςερα (4) πεντάωρα, οφτε ςε λιγότερα των δζκα (10)
ατόμων ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, με
ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν ωρϊν εκάςτου τισ δϊδεκα (12)
ι τζςςερα (4) τρίωρα.

4.5

Σζραν τθσ κατά τα ωσ άνω βαςικισ εκπαίδευςθσ (train of
the trainers), προβλζπεται και θ κατά τθν διάρκεια τθσ
φάςθσ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ επί τόπου εκπαίδευςθ
των χρθςτϊν (on the job training) εκ μζρουσ του αναδόχου,
ςτισ περιπτϊςεισ που αντιμετωπίηουν προβλιματα κατά
τθν χριςθ του εξοπλιςμοφ ι/και των εφαρμογϊν.

4.6

Θ μζριμνα για τουσ χϊρουσ παροχισ των αρχικϊν
εκπαιδεφςεων ανικει ςτο Οοςοκομείο, ενϊ θ μζριμνα και
οι δαπάνεσ για τα βοθκθτικά μζςα (πχ θλεκτρονικοί
υπολογιςτζσ PC κλπ.), κακϊσ και το υλικό ςε ζντυπθ ι/και
θλεκτρονικι μορφι κα βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον
ανάδοχο.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ2’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΘΥ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΝΘΨΘΥ
ΜΝΙΟΙΜΩΟ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ
ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ

1.1

Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι διεκνϊσ κακιερωμζνθ ςε
ςθμαντικό αρικμό (≥1.000) γνωςτϊν νοςοκομείων και
ερευνθτικϊν κζντρων και να παρζχει ςτο ιατρικό και ςτο
νοςθλευτικό προςωπικό του Γ.Ο.Θ. «Σαπαγεωργίου»
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςφςτθμα υποςτιριξθσ κλινικϊν
αποφάςεων, με τθν ανάλογθ βάςθ δεδομζνων. Θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ
κα
παρζχεται
με
διλωςθ
του
καταςκευαςτι/παραγωγοφ, ςυνοδευόμενθ από επίςθμουσ
καταλόγουσ πελατϊν ι/και ςυναφείσ δθμοςιεφςεισ ςε
ζγκυρα ιατρικά/υγειονομικά περιοδικά.

1.2

έσ προσ τθν πρόςβαςθ κα πρζπει να παρζχεται για χρονικό
διάςτθμα ≥ 3 ετϊν:
i. Απεριόριςτοσ αρικμόσ αδειϊν χριςθσ, για το ςφνολο
του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ εντόσ του
Οοςοκομείου,
ii. Φουλάχιςτον 80 άδειεσ χριςθσ, με προςωποποιθμζνθ
πρόςβαςθ, για διακεκριμζνα ιατρικά ςτελζχθ και
εκτόσ των χϊρων του Οοςοκομείου.

1.3

1.4

1.5

Ξζςω του ςυςτιματοσ το προςωπικό κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τθν πιο πρόςφατθ ιατρικι πλθροφορία μζςω
αξιόπιςτων, επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων προτάςεων
(δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια, βζλτιςτεσ
πρακτικζσ ςε νοςθλευτικά ιδρφματα εγνωςμζνου κφρουσ
κλπ.), που είναι διακζςιμεσ για τθ βελτίωςθ τθσ φροντίδασ
και τθσ ποιότθτασ κεραπείασ των αςκενϊν.
Φο ςφςτθμα κα προςφζρεται επίςθσ για τθν υψθλοφ
επιπζδου ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ ιατρϊν και
νοςθλευτϊν, κακϊσ και για τθν βζλτιςτθ τεκμθρίωςθ των
ιατρικϊν γνωματεφςεων, με αποτζλεςμα τθν αποφυγι
ιατρικϊν/νοςθλευτικϊν λακϊν και παραπόνων για το
ιατρικό/νοςθλευτικό ζργο.
Υτο πλαίςιο τθσ πράξθσ προβλζπεται ακόμθ θ με φροντίδα
και αποκλειςτικι δαπάνθ του αναδόχου παροχι
υπθρεςιϊν διαςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ υποςτιριξθσ
κλινικϊν αποφάςεων με τον φάκελο αςκενοφσ (ΘIS) του
Οοςοκομείου. Ρ τυχόν πθγαίοσ κϊδικασ του
προγράμματοσ διαςφνδεςθσ κα αποτελεί πνευματικι

Υελίδα 74

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

19PROC005566020 2019-09-16

1.6

2
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

ιδιοκτθςία του Οοςοκομείου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι
τθσ πράξθσ. Ειδικότερα κα πρζπει να παρζχεται θ
δυνατότθτα αναηθτιςεων και πρόςβαςθσ ςτουσ χριςτεσ
τθσ εφαρμογισ μζςα από το περιβάλλον του φακζλου του
αςκενοφσ. Υτόχοσ τθσ δυνατότθτασ αυτισ είναι να μειωκεί
ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν αλλαγι περιβάλλοντοσ και
ταυτόχρονα
να
ενκαρρυνκεί
θ
χριςθ
τθσ
υπθρεςίασ/εφαρμογισ, με βελτιςτοποιθμζνεσ αναηθτιςεισ
από τουσ ιατροφσ και το προςωπικό γενικότερα.
Υτθν οικονομικι προςφορά κα περιλαμβάνεται, με
χωριςτι και δεςμευτικι για τον ανάδοχο κοςτολόγθςθ, θ
ετιςια δαπάνθ ανανζωςθσ των περιγραφόμενων ςτθν
παρ. 1.2 αδειϊν χριςθσ, όπωσ και θ ετιςια δαπάνθ
ςυντιρθςθσ και διαρκοφσ ενθμζρωςθσ τθσ εφαρμογισ.
ΤΕΦΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΟΙΜΑ ΫΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
Θ εφαρμογι κα πρζπει να διακζτει ψθφιακι βάςθ
δεδομζνων υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων, βαςιςμζνθ
ςε τεκμθριωμζνα κλινικά ςτοιχεία (EVIDENCE-BASED
CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM).
Θα πρζπει να υποςτθρίηονται τουλάχιςτον είκοςι πζντε
(25) ιατρικζσ ειδικότθτεσ, οι οποίεσ να προςδιορίηονται με
ςαφινεια ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ. Ματ’ ελάχιςτο κα
πρζπει να υποςτθρίηει τισ ειδικότθτεσ τθσ γενικισ
πακολογίασ, τθσ διαβθτολογίασ, τθσ νεφρολογίασ, τθσ
αιματολογίασ, τθσ πνευμονολογίασ, τθσ ανοςολογίασ, τθσ
παιδιατρικισ, τθσ νεογνολογίασ, τθσ εντατικολογίασ, τθσ
αναιςκθςιολογίασ, τθσ γενικισ χειρουργικισ, τθσ πλαςτικισ
χειρουργικισ, τθσ ορκοπεδικισ, τθσ έΤΝ, τθσ
οφκαλμολογίασ, τθσ ουρολογίασ, τθσ αγγειοχειρουργικισ,
τθσ νευροχειρουργικισ, τθσ μαιευτικισ/γυναικολογίασ και
τθσ ακτινολογίασ.
Θα πρζπει να αποτελεί διακριβωμζνθ υπθρεςία ευρζωσ
διαδεδομζνθ και μεγάλου κφρουσ. Σρζπει να διακζτει
αποδεδειγμζνα ςυνδρομθτζσ ςε τουλάχιςτον ςαράντα (40)
διαφορετικζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τουλάχιςτον
είκοςι (20) χωρϊν τθσ Ε.Ε.
Θα πρζπει να ζχει εγκαταςτακεί και να λειτουργεί ςε
τουλάχιςτον
1.000
υγειονομικοφσ
ςχθματιςμοφσ
παγκοςμίωσ. Ρμοίωσ κα πρζπει να λειτουργεί ςε
τουλάχιςτον δφο (2) δθμόςιουσ φορείσ υγείασ
(νοςοκομεία) ςτθν Ελλάδα, κατά τθν τελευταία 3ετία.
Η τεκμθρίωςθ των ηθτοφμενων ςτισ τρεισ προθγοφμενεσ
παραγράφουσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε επίςθμα
δθμοςιευμζνα ςτοιχεία και ςε βεβαιϊςεισ από πζντε (5)
τουλάχιςτον νοςοκομεία, ελλθνικά και ευρωπαϊκά.
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2.1.5

2.1.6

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5

Φο περιεχόμενο πρζπει να είναι πλιρωσ ψθφιακό και να
παρζχεται πρόςβαςθ ς’ αυτό ςε πραγματικό χρόνο, κακϊσ
και ςτισ επικαιροποιθμζνεσ ανανεϊςεισ του.
Σρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και μζςω
φορθτϊν ςυςκευϊν (tablets, smartphones κλπ.)
οιουδιποτε τφπου. Υτισ τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να
προςδιορίηονται με ςαφινεια οι τυχόν περιοριςμοί ωσ
προσ τθν δυνατότθτα αυτι.
ΦΕΫΟΙΜΑ ΫΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
Φο επιςτθμονικό περιεχόμενο τθσ βάςθσ δεδομζνων κα
πρζπει να είναι ςυνεχϊσ ανανεωνόμενο και ενθμερωμζνο
από επϊνυμουσ ςυγγραφείσ με πλιρθ ςτοιχεία, οι οποίοι
πρζπει να είναι κλινικοί ιατροί ι επιςτιμονεσ υγείασ, ζτςι
ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ επικοινωνίασ μαηί
τουσ για παροχι διευκρινίςεων, διατφπωςθ ερωτιςεων
κλπ.
Σρζπει να περιζχει βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και
παραπομπζσ ςε ιατρικά ςτοιχεία, ψθφιακζσ ιατρικζσ
βιβλιοκικεσ (π.χ. PubMed), κακϊσ και ςε ςχετικζσ μελζτεσ,
για κάκε ιατρικό ηιτθμα που αναλφεται.
Σρζπει να περιζχει οπωςδιποτε πλθροφορίεσ ςχετικά με
τισ επιδράςεισ των φαρμάκων, τθ δοςολογία που
ςυνίςταται, τισ αντενδείξεισ, κακϊσ και δυνατότθτα
ελζγχου αλλθλεπίδραςθσ τθσ κάκε δραςτικισ ουςίασ για
αςκενείσ, ανάλογα με τθν πάκθςθ.
Σρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ςε
εφαρμογζσ ιατρικοφ φακζλου αςκενοφσ (EMR).
Θ εφαρμογι κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αξιολόγθςθσ
των ςυνιςτϊμενων κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων.

2.3.

ΝΡΙΣΑ ΫΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ

2.3.1

Οα διακζτει περιεχόμενα με τθ μορφι γραφθμάτων,
φωτογραφιϊν, πινάκων, αλγορίκμων και βίντεο.

3.1

Οα παρζχει ανακοινϊςεισ που ςχετίηονται με ςθμαντικζσ
αλλαγζσ, που κα επθρεάςουν τισ ςυνικεισ ιατρικζσ
πρακτικζσ.
Οα διακζτει εργαλεία ιατρικϊν υπολογιςμϊν (medical
calculators), που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ κάκε
υποςτθριηόμενθσ ειδικότθτασ (βλ. παρ. 2.1.2).
ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ τθσ ΔΙΑΥΧΟΔΕΥΘΥ του
ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΜΝΙΟΙΜΩΟ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ με τον ΦΑΜΕΝΡ
ΑΥΘΕΟΡΧΥ του ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ
Οα διακζτει ενιαίο περιβάλλον πλοιγθςθσ και εργαςίασ.

3.2

Οα υποςτθρίηει SSO (Single Sign On) για τουσ χριςτεσ.

3.3

Ξετά τθ διαςφνδεςθ να παρζχονται κατ’ ελάχιςτον οι εξισ
εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ: εμφάνιςθ button ςτο μενοφ
πλοιγθςθσ του HIS ι εμφάνιςθ πλαιςίου αναηιτθςθσ
(search box) εντόσ του περιβάλλοντοσ του HIS ι εμφάνιςθ
υπερςυνδζςμου (link) ςτισ «γριγορεσ προςβάςεισ» τθσ
εφαρμογισ HIS.

2.3.2

2.3.3

3
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4

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ

4.1

Θ εφαρμογι κα προςφερκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, ςτθν οποία κα
περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςε
ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ του λογιςμικοφ και τθσ
διαςφνδεςθσ με τον φάκελο αςκενοφσ, κακϊσ και όλεσ οι
ενθμερϊςεισ (updates) που κα εκδοκοφν κατά τθν διάρκεια
τθσ εγγφθςθσ.

4.2

Φυχόν
εξακριβωμζνα
μείηονα
ςφάλματα
και
δυςλειτουργίεσ για χρονικό διάςτθμα πζραν των δϊδεκα
(12) θμερϊν ετθςίωσ, κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ,
παρατείνει αυτοδικαίωσ τον χρόνο εγγφθςθσ και δωρεάν
τεχνικισ υποςτιριξθσ για δζκα (10) θμζρεσ ανά θμζρα
υπζρβαςθσ του ωσ άνω ορίου.

4.3

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ τθσ εφαρμογισ και τθσ
διαςφνδεςισ τθσ με τον φάκελο αςκενοφσ, κακϊσ και οι
τυχόν
πρόςκετεσ
παραμετροποιιςεισ,
εφόςον
απαιτοφνται.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ3’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΜΕΟΦΤΙΜΩΟ ΔΙΑΟΡΞΕΩΟ ΔΙΜΦΧΡΧ Core Switches (2 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

1.1

1.2

Μάκε διανομζασ κα φζρει κατάλλθλο πλαίςιο ϊςτε να
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19”.

1.3

Μάκε διανομζασ κα διακζτει ενςωματωμζνθ εφεδρικι
τροφοδοςία, ϊςτε να μθν διακόπτεται θ λειτουργία τθσ
ςυςκευισ ςε περίπτωςθ βλάβθσ οποιουδιποτε εκ των δφο
μεταγωγζων. Μάκε εφεδρικι τροφοδοςία να μπορεί να
αντικαταςτακεί χωρίσ επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα,
εφόςον λειτουργεί θ εφεδρικι τθσ. Θα πρζπει να δίδεται
ςχετικι περιγραφι ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.

1.5

2
2.1

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Μεντρικοί διανομείσ ενςφρματου δικτφου 48 κυρϊν
ζκαςτοσ, ςε λειτουργία του ενόσ ωσ εφεδρικοφ του άλλου,
καταςκευαςμζνοι για τθ μζγιςτθ δυνατι λειτουργικι
διακεςιμότθτα, βακμιδωτισ (modular) καταςκευισ, με
επαρκείσ υποδοχζσ επζκταςθσ ϊςτε, μετά τθν χριςθ των
βαςικϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου, να είναι διακζςιμεσ
τουλάχιςτον τρεισ (3) ωσ δικτυακζσ κφρεσ.

1.4

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ
οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα
CE marking κατά EN 60950 – IEC 60950. Φα ςχετικά
πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
Φόςο οι προτεινόμενοικαταςκεταςτζσ όςο και οι
προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να
διακζτουν ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα,
αναφερόμενα
ςε
δραςτθριότθτεσ
καταςκευισ
υπολογιςτικϊν κζντρων και δικτφων.
ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΔΡΞΘ – ΑΣΡΔΡΥΕΙΥ - ΘΧΤΕΥ

2.1.1

Υυμπαγισ μθχανικι ςχεδίαςθ με απαίτθςθ χϊρου ςτο
ικρίωμα: ≤10 RU.

2.1.2

Αρικμόσ υποδοχϊν καρτϊν: ≥7 slots.
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2.1.3

Οα προςφερκοφν εξοπλιςμζνοι με τουσ παρακάτω
οπτικοφσ μετατροπείσ, ςυμβατοφσ προσ το ςφνολο των
προςφερόμενων μεταγωγϊν:

4 x 10GBaseLR.

16 x 1000BaseSX,

40 x 10GbaseSR.

4 x 10GBaseAOC μικουσ 5 μζτρων.

2.1.4

Ελάχιςτο ςυνολικό Throughput του κόμβου: ≥ 900 Mbps.

2.1.5

Φαχφτθτα μεταγωγισ πακζτων δεδομζνων: ≥ 1,2 Mpps.

2.1.6

Φαχφτθτα διαφλου επικοινωνίασ ανά υποδοχι καρτϊν: ≥
120 Φbps.

2.1.7 &
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11 &
2.1.12

Βαςικι προςφερόμενθ μνιμθ DRAM με δυνατότθτα
επζκταςθσ: ≥ 16 GB και προςφερόμενθ μνιμθ Flash: ≥ 10
MB.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων MAC διευκφνςεων:
≥ 50.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLANs: ≥ 4.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv4 εγγραφϊν ςτον
πίνακα δρομολόγθςθσ (routing table): ≥110.000 και IPv6
εγγραφϊν: ≥55.000

2.1.17

Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Multicast routes: ≥
15.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Quality of Service
(QoS) εγγραφϊν: ≥ 18.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων QoS queues ανά
κφρα: ≥ 8.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Access List (ACL)
εγγραφϊν: ≥ 18.000.
Ελάχιςτο μζγεκοσ packet buffer: ≥ 96 ΞΒ.

2.1.18

Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Switched Virtual
Interfaces (SVIs): ≥ 4.000.

2.1.19

Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Flexible Netflow
εγγραφϊν: ≥ 350.000.

2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16

2.1.20

2.1.21

Μάκε διανομζασ να διακζτει τουλάχιςτον ενενιντα ζξι (96)
Switched κφρεσ Gigabit Ethernet 10/100/1000, με
υποςτιριξθ PoE 802.3af και 802.1at.
Υυμβατότθτα για επαναχρθςιμοποίθςθ του πλικουσ των
μετατροπζων που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτισ κάρτεσ WSX6724-SFP των ιδθ υφιςτάμενων μεταγωγζων τφπου Cisco
Catalyst 6500.

2.1.22

Μάκε διανομζασ να διακζτει αςφγχρονθ κφρα για out of
band διαχείριςθ (Configuration & Management), μζςω
τοπικοφ ι/και απομακρυςμζνου (με χριςθ modem)
τερματικοφ. Θ πρόςβαςθ κα πρζπει να προςτατεφεται με
χριςθ κωδικοφ (password).

2.1.23

Θλεκτρικι τροφοδότθςθ: 220 VAC ±10% / 50 Θz.
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2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4 &
2.2.5
2.2.6 &
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΦΡΣΙΜΡΧ ΔΙΜΦΧΡΧ (LAN)
Χποςτιριξθ IEEE 802.1q VLANs.
Χποςτιριξθ προςκικθσ και διαμόρφωςθσ VLAN χωρίσ
επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ζνταξθσ ςε ομάδα μεταγωγζων με ςτόχο τθν
ανταλλαγι και διαμοιραςμό πλθροφοριϊν για VLANs.
Χποςτιριξθ αυτόματου εντοπιςμοφ λοιπϊν ομοειδϊν
μεταγωγζων ςτθν τοπολογία του δικτφου και Q-in-Q.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol και IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning
Tree.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN, ζτςι ϊςτε ανά φυςικι
ςφνδεςθ να μποροφν να ςυνυπάρχουν πολλαπλά instances
του 802.1w αλγορίκμου.
Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control Protocol
(LACP).
Χποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ ζωσ και οκτϊ κυρϊν 1G ι 10G
Ethernet, ςε μια λογικι ςφνδεςθ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 8
και 80 Gbps αντίςτοιχα.
Χποςτιριξθ IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP).

2.2.14

Χποςτιριξθ Jumbo frames: ≥ 9.200 bytes.

2.2.15

Χποςτιριξθ DHCP server.

2.3

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ MULTICAST

2.3.1

Χποςτιριξθ IPv6 Multicast.

2.3.2

Multicast DNS (mDNS) gateway.

2.3.3 &
2.3.4

Χποςτιριξθ RFC4569 Source-Specific Multicast (SSM) και
RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting.

2.3.5

Χποςτιριξθ RFC1918 Address Allocation for Private
Internets.

2.3.6

Χποςτιριξθ
RFC22
2.3.1036
διαλειτουργικότθτασ με IGMP v1.

2.3.7

Χποςτιριξθ RFC3376 IGMP v3.

2.3.8

Χποςτιριξθ RFC2770 GLOP Addressing in 233/8.
Χποςτιριξθ RFC4601 Protocol Independent Multicast
Sparse Mode (PIM-SM) και RFC2934 Protocol Independent
Multicast MIB for IPv4.
Χποςτιριξθ RFC3569 An Overview of Source-Specific
Multicast (SSM) και RFC3618 Multicast Source Discovery
Protocol (MSDP).

2.3.9 &
2.3.10
2.3.11 &
2.3.12

IGMP

v2

2.3.13

Χποςτιριξθ RFC6763 DNS-Based Service Discovery.

2.3.14

Χποςτιριξθ Multicast VPN (MVPN).
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2.4

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΤΡΞΡΝΡΓΘΥΘΥ

2.4.1

Χποςτιριξθ IPv4 και IPv6 και dual stack IPv4/IPv6.

2.4.2

Χποςτιριξθ BGP και OSPF για IPv4 και IPv6.

2.4.3 &
2.4.4

Χποςτιριξθ RIP και RIP IPv6 (RIPng).

2.4.5

Χποςτιριξθ Policy-Based Routing (PBR).

2.4.6

Χποςτιριξθ VRRP, HSRP, MPLS και VRF.

2.4.7

Χποςτιριξθ Layer 3 VPN (L3VPN).

2.4.8

Χποςτιριξθ Ethernet over MPLS (EoMPLS).

2.4.9
2.5
2.5.1
2.5.2

2.5.3

2.5.4

Χποςτιριξθ Hierarchical Virtual Private LAN Services (HVPLS).
ΒΑΥΙΜΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ και ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΑΣΡ
ΜΑΜΡΒΡΧΝΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ
Σρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν (passwords).
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό VLAN, για δυναμικό
προςδιοριςμό VLAN ανά χριςτθ ανεξάρτθτα από τθν κφρα
ςφνδεςισ του.
Χποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ 802.1x ςε πολλαπλά domains,
ϊςτε να μποροφν να πιςτοποιθκοφν και να ενταχκοφν ςτα
ενδεδειγμζνα VLANs ςυςκευζσ διαςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά
(π.χ. IP τθλζφωνο και υπολογιςτισ) μζςα από τθν ίδια
κφρα.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό ACL, για δυναμικό
προςδιοριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ανά χριςτθ
ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ του.

2.5.5

Χποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec-256.

2.5.6

Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ απειλϊν και αςυνικιςτθσ
ςυμπεριφοράσ του δικτφου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
αναγνϊριςθσ malware, ακόμα και όταν είναι
κρυπτογραφθμζνο.

2.5.7

Δυνατότθτα προςταςίασ από επικζςεισ IP Spoofing και ςτο
MAC address table.

2.5.8

Χποςτιριξθ ελζγχου τθσ κίνθςθσ ςε επίπεδο κφρασ και ςε
επίπεδο VLAN.

2.5.9

Χποςτιριξθ δυναμικοφ ARP inspection.

2.5.10

Χποςτιριξθ επικοινωνίασ με RADIUS και TACACS+ για
πιςτοποίθςθ χρθςτϊν.

2.5.11

2.5.12

Χποςτιριξθ
μθχανιςμοφ
αποτροπισ
εκτζλεςθσ
τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθν
εκκίνθςθ του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ
ελζγχου
εκτζλεςθσ
τροποποιθμζνου
/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθ λειτουργία του
μεταγωγζα.
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2.5.13
2.5.14

Χποςτιριξθ
ελζγχου
κακόβουλθσ
προςπάκειασ
παραποίθςθσ του λογιςμικοφ κατά τθ λειτουργία του
μεταγωγζα.
Οα διακζτει ειδικό λογιςμικό ελζγχου του υλικοφ του
μεταγωγζα ότι είναι αυκεντικό και μθ τροποποιθμζνο.

2.5.15

Χποςτιριξθ κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ, με βάςθ τα
πρότυπα NIST (National Institute of Standards and
Technology) SP 800-90A και B, ϊςτε να μθν είναι εφικτι θ
πρόβλεψθ των κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ.

2.5.16

Χποςτιριξθ κρυπτογραφθμζνθσ αποκικευςθσ κλειδιϊν,
κωδικϊν και πιςτοποιθτικϊν πρόςβαςθσ.

2.6.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ

2.6.1

Χποςτιριξθ SNMP v3, SNMP και SSH over IPv6.

2.6.2

Χποςτιριξθ RMON alarms και events.

2.6.3

Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου SSH v2 Client και λειτουργίασ
SSH v2 Server.

2.6.4

Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι
λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs, ςε μία
κφρα ςτον μεταγωγζα (SPAN/Monitoring port).

2.6.5

Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι
λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs, ςε μία
κφρα διαφορετικοφ/απομακρυςμζνου μεταγωγζα (Remote
SPAN).

2.6.6

Χποςτιριξθ Network Time Protocol (NTP).

2.6.7

Χποςτιριξθ διαχείριςθσ τοπικά μζςω command line
interface.

2.6.8

Χποςτιριξθ διαχείριςθσ αςφρματα μζςω bluetooth ,
χρθςιμοποιϊντασ εξωτερικό bluetooth dongle τρίτου
καταςκευαςτι.

2.6.9

Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου RFID Tag.

2.6.10

Οα διακζτει LED που να αναβοςβινει μετά από εντολι του
κεντρικοφ διαχειριςτι, ϊςτε ο μεταγωγζασ να
αναγνωρίηεται από τον τοπικό τεχνικό.

2.6.11 &
2.6.12

Χποςτιριξθ YANG data modeling, RFC 6020 και τθλεμετρίασ
με βάςθ το IETF YANG models.

2.6.13
2.6.14 &
2.6.15
2.6.16
2.7
2.7.1

Χποςτιριξθ NETCONF, RFC 6241.
Χποςτιριξθ Linux Container (LXC) και τοπικισ εκτζλεςθσ
εντολϊν και προγραμμάτων Linux.
Χποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ Python Scripts.
ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ QUALITY OF SERVICE
Χποςτιριξθ 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και
IP DSCP (Differentiated Service Code Point).
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2.7.2

Χποςτιριξθ Weighted Random Early Detection (WRED).

2.7.3

Χποςτιριξθ Strict Priority Queuing.

2.7.4 &
2.7.5
2.7.6 &
2.7.7

Χποςτιριξθ διαμόρφωςθσ προτεραιοτιτων ανά κφρα και
περιοριςμοφ κίνθςθσ ανά κφρα και είδοσ κίνθςθσ (CIR).
Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ
(marking) των πακζτων, βάςει DSCP & IP ToS field ςτθν
κίνθςθ κάκε κφρασ και με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του
πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.

2.7.8

Χποςτιριξθ εφαρμογισ πολιτικισ προτεραιοτιτων, με
βάςθ χαρακτθριςτικά του πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.

2.7.9

Χποςτιριξθ Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ).

2.7.10

Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ εφαρμογϊν ςε επίπεδο Layer 7
(application recognition), κατθγοριοποίθςθσ τουσ και
ελζγχου του εφρουσ ηϊνθσ που καταλαμβάνουν.

2.7.11

Ελάχιςτοσ αρικμόσ εφαρμογϊν που μποροφν να
αναγνωριςτοφν, ανεξάρτθτα των IP Protocol type TCP/UDP
ports και DSCP value ≥1000.

2.8

ΕΠΑΥΪΑΝΙΥΘ ΧάΘΝΘΥ ΔΙΑΘΕΥΙΞΡΦΘΦΑΥ

2.8.1 &
2.8.2

Δυνατότθτα εν λειτουργία αντικατάςταςθσ τθσ θλεκτρικισ
τροφοδοςίασ και ενςωματωμζνεσ κφρια και εφεδρικι
θλεκτρικι τροφοδοςία.

2.8.3 &
2.8.4

Ψπαρξθ ενςωματωμζνθσ κφριασ και εφεδρικισ ψφξθσ του
μεταγωγζα και δυνατότθτα λειτουργίασ χωρίσ ςφςτθμα
ψφξθσ για χρόνο ≥90 sec.

2.8.5

Χποςτιριξθ τθσ εν λειτουργία αντικατάςταςθσ δικτυακϊν
καρτϊν.

2.8.6

Χποςτιριξθ αδιάλειπτθσ παροχισ ενζργειασ ςτισ κφρεσ PoE
κατά τθν επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα.

2.9

ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ ΕΣΕΜΦΑΥΘΥ ΞΕΦΑ ΑΣΡ ΣΤΡΥΘΘΜΘ ΕΣΙΣΝΕΡΟ ΧΝΙΜΡΧ

2.9.1

Δυνατότθτα διπλϊν επεξεργαςτϊν δρομολόγθςθσ, ϊςτε να
μθν διακόπτεται θ λειτουργία του δρομολογθτι ςε
περίπτωςθ βλάβθσ οποιουδιποτε εκ των δφο.

2.9.2

Χποςτιριξθ In-Service Software Upgrade (ISSU) και
NSF/SSO.

2.10

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ

2.10.1 &
2.10.2

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C /
≥45O C.

2.10.3 &
2.10.4

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10% /
≥85%.

3

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
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3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί
με εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ
τουλάχιςτον
τριϊν
(3)
ετϊν,
περιλαμβανομζνων και των ανταλλακτικϊν που κα
απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν βλαβϊν ι/και τθν
προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ οδθγίεσ του
καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ τρεισ
(3) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν
14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ4’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΔΙΑΟΡΞΕΩΟ ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΔΙΜΦΧΡΧ Access Distribution Switches (10 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

1.1

1.2

Μάκε διανομζασ κα φζρει κατάλλθλο πλαίςιο ϊςτε να
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19” με απαίτθςθ χϊρου 1 RU.

1.3

Μάκε διανομζασ κα ζχει τθν δυνατότθτα εν λειτουργία
αντικατάςταςθσ τθσ τροφοδοςίασ του και κα διακζτει
αδιάλειπτθ παροχι ενζργειασ ςτισ κφρεσ PoE κατά τθν
επανεκκίνθςι του.

1.4

Μάκε διανομζασ κα υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα stacking.

1.5

Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ
οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα
CE marking κατά EN 60950 – IEC 60950. Ακόμθ να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ ςυμφωνίασ προσ τισ προδιαγραφζσ
θλεκτρομαγνθτικϊν εκπομπϊν κατά FCC Part 15 (CFR 47)
Class A, VCCI Class A και CISPR22. Φα ςχετικά πιςτοποιθτικά
και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται
ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.

1.6

Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και
προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO
9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα
ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και
δικτφων.

2.1

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Διανομείσ πρόςβαςθσ ενςφρματου δικτφου ςυμπαγοφσ
μθχανικισ ςχεδίαςθσ, καταςκευαςμζνοι για τθ μζγιςτθ
δυνατι λειτουργικι διακεςιμότθτα, με διατάξεισ κφριασ και
εφεδρικισ ψφξθσ και ενςωματωμζνθ κφρια και εφεδρικι
τροφοδοςία 220V AC ±10%.

2

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΔΡΞΘ

2.1.1

Ελάχιςτθ ταχφτθτα διαφλου Stacking: ≥ 480 Gbps.

2.1.2

Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων μεταγωγϊν ανά stack:
≥ 8.
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2.1.3
2.1.4
2.2

Ελάχιςτοσ χρόνοσ μετάπτωςθσ Non-Stop Forwarding και
Statefull Switch Over, ςε περίπτωςθ βλάβθσ ςε ζνα μζλοσ
του stack : ≦ 50ms
Ματανάλωςθ ενζργειασ ςε κατάςταςθ πλιρουσ φορτίου
(χωρίσ χριςθ PoE): ≤ 130 W.
ΑΣΡΔΡΥΘ

2.2.1

Ελάχιςτο ςυνολικό Throughput του κόμβου: ≥ 190 Mbps.

2.2.2

Ελάχιςτθ ταχφτθτα μεταγωγισ δεδομζνων: ≥ 250 Gbps.

2.2.3 &
2.2.4
2.2.5
2.2.6 &
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15

Ενςωματωμζνθ μνιμθ DRAM: ≥ 8 GB (να αναφερκεί θ
μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ DRAM) και ενςωματωμζνθ
μνιμθ FLASH: ≥ 16 GB.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων MAC διευκφνςεων: ≥
30.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv4 routes: ≥ 30.000
και IPv6 routes: ≥ 15.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Multicast routes: ≥
8.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Quality of Service (QoS)
εγγραφϊν: ≥ 5.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων QoS queues ανά κφρα:
≥ 8.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Access List (ACL)
εγγραφϊν: ≥ 5.000.
Ελάχιςτο μζγεκοσ packet buffer: ≥ 16 ΞΒ.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLANs: ≥ 4.000.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Switched Virtual
Interfaces (SVIs): ≥ 128.
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων
εγγραφϊν: ≥ 50.000.

2.3

ΕΟΥέΞΑΦέΞΕΟΕΥ ΔΙΕΣΑΪΕΥ

2.3.1

Χποςτιριξθ IEEE 802.1q VLANs.

2.3.2
2.3.3
2.3.4

Flexible Netflow

Χποςτιριξθ προςκικθσ και διαμόρφωςθσ VLAN χωρίσ
επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ζνταξθσ ςε ομάδα μεταγωγζων, με ςτόχο τθν
ανταλλαγι και διαμοιραςμό πλθροφοριϊν για VLANs.
Χποςτιριξθ αυτόματου εντοπιςμοφ λοιπϊν ομοειδϊν
μεταγωγζων ςτθν τοπολογία του δικτφου.

2.3.5

Χποςτιριξθ Voice VLAN και Private VLAN (PVLAN).

2.3.6

Χποςτιριξθ Q-in-Q.

2.3.7 &
2.3.8

Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol και
κατά IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).

2.3.9

Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of
Spanning Tree.
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2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15

Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN, ζτςι ϊςτε ανά
φυςικι ςφνδεςθ να μποροφν να ςυνυπάρχουν πολλαπλά
instances του 802.1w αλγορίκμου.
Χποςτιριξθ κατά ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control
Protocol (LACP).
Χποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ ζωσ και οκτϊ (8) κυρϊν Gigabit
Ethernet ςε μια λογικι ςφνδεςθ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 8
Gbps Full duplex.
Χποςτιριξθ κατά IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
για εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Χποςτιριξθ κατά IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP).
Χποςτιριξθ VTP v3 ι ιςοδφναμου και πλιρθ ςυμβατότθτα
διαχείριςθσ VLANs από τον κεντρικό μεταγωγζα του
Οοςοκομείου.

2.3.16

Χποςτιριξθ Jumbo frames: ≥ 9.100 bytes.

2.3.17

Χποςτιριξθ DHCP server.

2.4

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ MULTICAST

2.4.1

Χποςτιριξθ IPv6 Multicast.

2.4.2

Multicast DNS (mDNS) gateway.

2.4.3

Χποςτιριξθ RFC4569 Source-Specific Multicast (SSM).

2.4.4

Χποςτιριξθ RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting.

2.4.5

Χποςτιριξθ RFC1918 Address Allocation for Private Internets.

2.4.6
2.4.7 &
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.5
2.5.1 &
2.5.2

Χποςτιριξθ RFC2236 IGMP v2 και διαλειτουργικότθτασ με
IGMP v1.
Χποςτιριξθ RFC3376 IGMP v3 και RFC2770 GLOP Addressing
in 233/8.
Χποςτιριξθ RFC4601 Protocol Independent Multicast Spare
Mode (PIM-SM).
Χποςτιριξθ RFC2934 Protocol Independent Multicast MIB for
IPv4.
Χποςτιριξθ RFC3569 An Overview of Source-Specific
Multicast (SSM).
Χποςτιριξθ RFC3618 Multicast Source Discovery Protocol
(MSDP).
Χποςτιριξθ RFC6763 DNS-Based Service Discovery.
ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΤΡΞΡΝΡΓΘΥΘΥ
Χποςτιριξθ IPv4 και IPv6 και dual stack IPv4/IPv6.

2.5.3

Χποςτιριξθ RIP και RIP IPv6 (RIPng).

2.5.4

Χποςτιριξθ OSPF v2 και v3.

2.5.5

Χποςτιριξθ Policy-Based Routing (PBR).

2.5.6

Χποςτιριξθ VRRP.
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2.6
2.6.1
2.6.2 &
2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8

ΒΑΥΙΜΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ και ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΑΣΡ
ΜΑΜΡΒΡΧΝΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ
Σρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν (passwords).
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x και IEEE 802.1x με κακοριςμό VLAN,
για δυναμικό προςδιοριςμό VLAN ανά χριςτθ ανεξάρτθτα
από τθν κφρα ςφνδεςισ του.
Χποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ 802.1x ςε πολλαπλά domains,
ϊςτε να μποροφν να πιςτοποιθκοφν και να ενταχκοφν ςτα
ενδεδειγμζνα VLANs ςυςκευζσ διαςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά
(π.χ. IP τθλζφωνο και υπολογιςτισ) μζςα από τθν ίδια κφρα.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό ACL, για δυναμικό
προςδιοριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ανά χριςτθ
ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ του.
Χποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec.
Χποςτιριξθ ρφκμιςθσ των κυρϊν ϊςτε να επιτρζπουν
πρόςβαςθ μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτακμοφσ εργαςίασ,
ανάλογα με τθν MAC address τουσ.
Χποςτιριξθ ελζγχου τθσ κίνθςθσ ςε επίπεδο κφρασ και ςε
επίπεδο VLAN.

2.6.9

Χποςτιριξθ εκλογισ ρίηασ από το spanning-tree πρωτόκολλο
μεταξφ δεδομζνων ελεγχόμενων ςυςκευϊν.

2.6.10

Δυνατότθτα προςταςίασ από επικζςεισ IP Spoofing και ςτο
MAC address table.

2.6.11

Χποςτιριξθ δυναμικοφ ARP inspection.

2.6.12

Χποςτιριξθ φιλτραρίςματοσ τθσ unicast κίνθςθσ ςε επίπεδο
MAC διεφκυνςθσ.

2.6.13

Χποςτιριξθ επικοινωνίασ με RADIUS και TACACS+ για
πιςτοποίθςθ χρθςτϊν.

2.6.14
2.6.15
2.6.16

Χποςτιριξθ
μθχανιςμοφ
αποτροπισ
εκτζλεςθσ
τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθν εκκίνθςθ
και κατά τθ λειτουργία του μεταγωγζα.
Χποςτιριξθ ελζγχου κακόβουλθσ προςπάκειασ παραποίθςθσ
του λογιςμικοφ κατά τθ λειτουργία του μεταγωγζα.
Οα διακζτει ειδικό λογιςμικό ελζγχου του υλικοφ του
μεταγωγζα ότι είναι αυκεντικό και μθ τροποποιθμζνο.

2.6.17

Χποςτιριξθ κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ, με βάςθ τα πρότυπα
NIST (National Institute of Standards and Technology) SP 80090A και B, ϊςτε να μθν είναι εφικτι θ πρόβλεψθ των
κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ.

2.6.18

Χποςτιριξθ κρυπτογραφθμζνθσ αποκικευςθσ κλειδιϊν,
κωδικϊν και πιςτοποιθτικϊν πρόςβαςθσ.

2.7

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ QUALITY OF SERVICE

2.7.1

Χποςτιριξθ 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP
DSCP (Differentiated Service Code Point).

2.7.2

Χποςτιριξθ Weighted Random Early Detection (WRED).

2.7.3

Χποςτιριξθ Strict Priority Queuing.
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2.7.4
2.7.5

2.7.6

Χποςτιριξθ διαμόρφωςθσ προτεραιοτιτων ανά κφρα και
περιοριςμοφ κίνθςθσ ανά κφρα και είδοσ κίνθςθσ (CIR).
Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ
(marking) των πακζτων, βάςει DSCP & IP ToS field ςτθν
κίνθςθ κάκε κφρασ.
Χποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και ςιμανςθσ
(marking) των πακζτων, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά κάκε
πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.

2.7.7

Χποςτιριξθ εφαρμογισ πολιτικισ προτεραιοτιτων, με βάςθ
χαρακτθριςτικά του πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4.

2.8.

ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ

2.8.1

Χποςτιριξθ SNMP v3, SNMP και SSH over IPv6.

2.8.2

Χποςτιριξθ RMON ςυναγερμϊν και γεγονότων.

2.8.3

Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου SSH v2 Client και λειτουργίασ
SSH v2 Server.

2.8.4

Χποςτιριξθ SSH over IPv6.

2.8.5

2.8.6

Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι
λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs, ςε μία
κφρα ςτον μεταγωγζα (SPAN/Monitoring port).
Χποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που ςτζλνεται ι
λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ κφρεσ ι VLANs, ςε μία
κφρα διαφορετικοφ/απομακρυςμζνου μεταγωγζα (Remote
SPAN).

2.8.7

Χποςτιριξθ Network Time Protocol (NTP).

2.8.8

Χποςτιριξθ
interface.

2.8.9

Χποςτιριξθ ενςωματωμζνου RFID Tag.

2.8.10

Οα διακζτει LED που να αναβοςβινει μετά από εντολι του
κεντρικοφ διαχειριςτι, ϊςτε ο μεταγωγζασ να αναγνωρίηεται
από τον τοπικό τεχνικό.

2.8.11 &
2.8.12

Χποςτιριξθ YANG data modeling, RFC 6020 και τθλεμετρίασ
με βάςθ το IETF YANG models.

2.8.13

Χποςτιριξθ Linux Container (LXC) και τοπικισ εκτζλεςθσ
εντολϊν και προγραμμάτων Linux.

2.8.14

Χποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ Python Scripts.

2.9

διαχείριςθσ

τοπικά μζςω

command

line

ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ ΕΣΕΜΦΑΥΘΥ ΞΕΦΑ ΑΣΡ ΣΤΡΥΘΘΜΘ ΕΣΙΣΝΕΡΟ ΧΝΙΜΡΧ ι/και
ΑΔΕΙέΟ

2.9.1

Χποςτιριξθ BGP ςε περιβάλλον IPv4 & IPv6.

2.9.2

Χποςτιριξθ HSRP.

2.9.3

Χποςτιριξθ Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ).

2.9.4

Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ εφαρμογϊν ςε επίπεδο Layer 7
(application recognition), κατθγοριοποίθςθσ τουσ και
ελζγχου του εφρουσ ηϊνθσ που καταλαμβάνουν.
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2.9.5

2.9.6

Ελάχιςτοσ αρικμόσ εφαρμογϊν που μποροφν να
αναγνωριςτοφν, ανεξάρτθτα των IP Protocol type, TCP/UDP
ports και DSCP value.
Χποςτιριξθ αναγνϊριςθσ απειλϊν και αςυνικιςτθσ
ςυμπεριφοράσ
του
δικτφου,
ςυμπεριλαμβανομζνου
αναγνϊριςθσ malware ακόμα και όταν αυτό είναι
κρυπτογραφθμζνο.

2.9.7

Χποςτιριξθ MPLS και VRF.

2.9.8

Χποςτιριξθ Layer 3 VPN (L3VPN).

2.9.9

Χποςτιριξθ Ethernet over MPLS (EoMPLS).

2.9.10

Χποςτιριξθ Multicast VPN (MVPN).

2.9.11

Χποςτιριξθ Hierarchical Virtual Private LAN Services (H-VPLS.

2.9.12

Χποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec-256

2.9.13

Χποςτιριξθ uplink Ο-BaseT 10G και 40G.

2.10

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ

2.10.1 &
2.10.2

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C / ≥45O
C.

2.10.3 &
2.10.4

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10% /
≥85%.

3

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ

3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τζςςερισ (4) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ
τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ5’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΔΙΑΦΑΠΕΩΟ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ &
ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΔΙΜΦΧΡΧ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ - Firewalls (4 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

2
2.1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Διατάξεισ αςφαλείασ δικτφου ευαίςκθτων δεδομζνων
(Firewalls), με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε διάταξθ ηευγϊν
Active/Standby και διεπαφζσ Gigabit Ethernet και GE SFP,
που κα περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
Θ λειτουργία τουσ κα βαςίηεται ςε μθ ευρζωσ διαδεδομζνεσ
γενικισ χριςθσ πλατφόρμεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων.
Φο λογιςμικό λειτουργίασ κα πρζπει να εγκακίςταται ςε
υποδομι VMware. Θ εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ κα
γίνει με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ του αναδόχου.
Μάκε Firewall κα φζρει κατάλλθλο πλαίςιο ϊςτε να
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19”.
Μάκε ςυςκευι κα ςυνοδεφεται από τισ κατάλλθλεσ άδειεσ
χριςθσ, διάρκειασ ≥3 ετϊν, που κα προβλζπουν ςυνεχείσ
ενθμερϊςεισ του λογιςμικοφ.
Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ
οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα
CE marking κατά EN 60950 – IEC 60950. Φα ςχετικά
πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και
προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO
9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα
ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και
δικτφων.
ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΔΡΞΘ

2.1.1

Αρχιτεκτονικι Stateful Inspection.

2.1.2

Χποςτιριξθ IPv4 και IPv6.

2.1.3

Δυνατότθτα transparent λειτουργίασ (L2 firewall).

2.1.4

Χποςτιριξθ ςτατικισ ι δυναμικισ δρομολόγθςθσ, με static
routes, RIP, OSPF ι BGP πρωτοκόλλου για κάκε ςυςκευι.
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2.1.5 &
2.1.6

Χποςτιριξθ LACP και δυνατότθτα διαςφνδεςθσ για κάκε
ςυςκευι με Active Directory, LDAP.

2.1.7

Χποςτιριξθ των κάτωκι κανόνων ελζγχου πρόςβαςθσ (Access
Control Rules) κατ’ ελάχιςτον:

Ζλεγχοσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ κίνθςθσ.

Μανόνεσ ανά VLAN.

Μανόνεσ ανά χριςτθ.

Ρμαδοποίθςθ κανόνων.

Ενεργοποίθςθ - απενεργοποίθςθ κανόνων.

2.1.8

Χποςτιριξθ πακθτικισ αναγνϊριςθσ (profiling) των χρθςτϊν,
των δικτυακϊν ςυςκευϊν, των επικοινωνιϊν μεταξφ virtual
machines, αναγνϊριςθ των hosts, του λειτουργικοφ OS των
υπολογιςτϊν και των εφαρμογϊν.

2.1.9

Αναγνϊριςθ τρωτϊν ςθμείων (Vulnerabilities).

2.1.10

Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ custom εφαρμογϊν και
εφαρμογισ διαφορετικισ πολιτικισ ανά εφαρμογι και
χριςτθ.

2.1.11

2.1.12 &
2.1.13

2.1.14

2.1.15

Χποςτιριξθ DNS πολιτικϊν, με δυνατότθτα redirect ενόσ DNS
query ςε ζνα sinkhole server.
Θα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο μθχανιςμό
εντοπιςμοφ και αποτροπισ τόςο επικζςεων (Intrusion
Prevention) όςο και κακόβουλων λογιςμικϊν, για τθν
αποτροπι ειςβολϊν τόςο γνωςτϊν όςο και αγνϊςτων
επιβουλϊν (known and unknown threats - known and
unknown malware).
Χποςτιριξθ ςε κάκε ςυςκευι αυτοματοποιθμζνθσ
προτεινόμενθσ πολιτικισ και υπογραφϊν IPS, ανάλογα με το
προςτατευμζνο δίκτυο, ϊςτε να εμποδίηονται αναδυόμενεσ
επικζςεισ.
Χποςτιριξθ δθμιουργίασ custom signatures από τον
διαχειριςτι ςε κάκε ςυςκευι.

2.1.16

Οα είναι δυνατι για κάκε ςυςκευι θ
δθμιουργία
διαφορετικισ πολιτικισ IPS, για διαφορετικι κίνθςθ
ανάμεςα ςε διαφορετικά source/destination.

2.1.17

Υε κάκε ςυςκευι οι υπογραφζσ του IPS κα πρζπει να
ανανεϊνονται τακτικά και αυτόματα, με πρόβλεψθ του
καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ, ϊςτε να
προςτατεφουν ουςιαςτικά από νζεσ απειλζσ.

2.1.18

Χποςτιριξθ ανάλυςθσ τθσ επίπτωςθσ κάκε απειλισ (Impact
Analysis), με διαχωριςμό των απειλϊν ςε κατθγορίεσ.

2.1.19

Χποςτιριξθ malware inspection για αρχεία ενςωματωμζνα
μζςα ςε ευρφτερα αρχεία (π.χ. -.zip ι -.rar).

2.1.20

Χποςτιριξθ sandboxing και URL filtering.

2.1.21

Οα διακζτουν ομαδοποιθμζνεσ κατθγορίεσ φίλτρων URL και
ιςτότοπων.

2.1.22

Χποςτιριξθ SSL Decryption.
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2.1.23

2.1.24
2.1.25
2.1.26

Μάκε ςυςκευι κα μπορεί να ςυνεργάηεται με άλλεσ
ςυςκευζσ του δικτφου για αποτελεςματικότερθ προςταςία,
ςυνεργαςία μζςω open APIs με εφαρμογζσ τρίτων
καταςκευαςτϊν, όπωσ vulnerability management systems,
security information and event management (SIEM)
applications, network access control (NAC) κλπ
Μάκε ςυςκευι να διατθρεί ςε πραγματικό χρόνο λίςτα με
όλα τα hosts, applications, connections και χριςτεσ.
Χποςτιριξθ ςυςχετιςμοφ απειλϊν με προςδιοριςμό χριςτθ,
ςυςκευισ, υπθρεςίασ και εφαρμογισ.
Οα διακζτουν δυνατότθτα point-point και απομακρυςμζνθσ
ςφνδεςθσ VPN (Remote Access VPN) με χριςθ λογιςμικοφ
Client.

2.1.27

Χποςτιριξθ
VPN
Client
πολλαπλϊν
λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων, περιλαμβανομζνων Windows, MAC OS και
Linux VPN Clients.

2.1.28

Χποςτιριξθ Mobile Clients (π.χ iPhone, Android mobiles,
Windows mobiles κλπ) που κα προςδιορίηονται δεςμευτικά
ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.

2.1.29

Θλεκτρικι τροφοδότθςθ: 220 VAC ±10% / 50 Hz.

2.2

ΑΣΡΔΡΥΘ

2.2.1

Ενςωματωμζνθ μνιμθ DRAM ανά ςυςκευι: ≥ 16 GB.

2.2.2

Φουλάχιςτον δφο (2) τετραπφρθνοι ι ανϊτεροι επεξεργαςτζσ
ςε κάκε ςυςκευι.

2.2.3 &
2.2.4

Ξζγιςτο Throughput FW+AVC ι FW+AVC+ NGIPS (HTTP
sessions με μζςο μζγεκοσ πακζτων 1024 bytes): ≥ 2 Gbps

2.2.5

Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει τον
ςυςχετιςμό ςυμβάντων (correlation).

2.2.6

Αρικμόσ ταυτόχρονων ςυνδζςεων ανά ςυςκευι: ≥ 1.000.000.

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.3.5

2.3.6

ΜΕΟΦΤΙΜΡ ΓΤΑΪΙΜΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ (GUI)
Οα ζχουν δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω γραφικοφ
περιβάλλοντοσ (GUI) και μζςω γραμμισ εντολϊν (CLI).
Οα υποςτθρίηουν μθχανιςμό παραγωγισ αναφορϊν ςε
επίπεδο χριςτθ και εφαρμογισ.
Οα υποςτθρίηουν τθν δθμιουργία Customizable dashboard
με custom και template-based reports.
Οα υποςτθρίηουν προκακοριςμζνεσ αναφορζσ, που να
μποροφν να είναι δρομολογθμζνεσ.
Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει Open APIs,
για τθν διαςφνδεςθ με λφςεισ άλλων καταςκευαςτϊν log
management, security information and event management
(SIEM), trouble ticketing, and patch management.
Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει
λογαριαςμοφσ ανάλογα με το ρόλο του διαχειριςτι.
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2.3.7
2.4

Ξζςω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ να είναι δυνατι θ άμεςθ
ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ των επί μζρουσ
λειτουργιϊν και διεργαςιϊν.
ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ

2.4.1 &
2.4.2

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C / ≥45O
C.

2.4.3 &
2.4.4

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10% /
≥85%.

3

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ

3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ τρεισ
(3) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν
14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ επόμενθσ
εργάςιμθσ θμζρασ.

Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ6’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΜΕΟΦΤΙΜΩΟ
ΕΠΧΣΘΤΕΦΘΦΩΟ - Servers (4 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ

1.1

Μεντρικοί υπολογιςτζσ/εξυπθρετθτζσ (Servers), κατάλλθλοι
τόςο για τισ εφαρμογζσ που προβλζπονται ςτθν παροφςα
πράξθ, όςο και για τισ λοιπζσ εφαρμογζσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτο Οοςοκομείο, ιτοι: τθν εφαρμογι
μιςκοδοςίασ προςωπικοφ, τθν εφαρμογι διαχείριςθσ
εγγράφων (SAPIRIUM), τθν εφαρμογι MS Active Directory,
για όλουσ τουσ Θ/Χ του Οοςοκομείου και τθ λειτουργία file
server για τισ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ
λειτουργίασ του.

1.2

Ρι υπολογιςτζσ/εξυπθρετθτζσ κα παραδοκοφν πλιρωσ
εγκατεςτθμζνοι ςτο υπολογιςτικό κζντρο (data center) του
Οοςοκομείου, ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν
Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ & Ξθχανοργάνωςθσ και κα
προςδιορίηονται και ςτθ μελζτθ εφαρμογισ, που ο
ανάδοχοσ κα είναι ςυμβατικά υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει.

1.3

Σεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ καλωδιακζσ και
αςφρματεσ διαςυνδζςεισ, κακϊσ και οι καλωδιϊςεισ
θλεκτρικισ τροφοδοςίασ. Σεριλαμβάνονται ακόμθ οι
δοκιμζσ και οι ρυκμίςεισ για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τουσ.

1.4

Ρι εξυπθρετθτζσ κα προςφερκοφν ωσ μζροσ μίασ λφςθσπακζτο, θ οποία κα αναλφεται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και αξιοποιϊντασ τισ υφιςτάμενεσ
υποδομζσ- κα περιγράφει τθν κάλυψθ του ςυνόλου των
ςυναφϊν αναγκϊν του Οοςοκομείου. Θα πρζπει να
προζρχονται από καταςκευαςτι που κα παρζχει πλιρθ
πρόβλεψθ για τθν εφκολθ υλοποίθςι και ολοκλιρωςθ
(integration) τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ, που κα περιλαμβάνει
όλο το υλικό, ςυμπεριλαμβανομζνων εξυπθρετθτϊν,
δικτυακϊν διανομζων, Hypervisors και μζςων αποκικευςθσ
(δίςκων), αλλά και το λογιςμικό αποκικευςθσ, όπωσ και το
διαχειριςτικό εργαλείο του υλικοφ του ςυςτιματοσ, το οποίο
κα πρζπει να είναι προεγκατεςτθμζνο ςτον εξοπλιςμό και
ζτοιμο για γριγορθ υλοποίθςθ.

1.5

Ρ ςχεδιαςμόσ τθσ λφςθσ πρζπει να είναι τθσ λογικισ n+1,
δθλαδι τα ελάχιςτα CPU Cores, μνιμθ και αποκθκευτικά
μζςα πρζπει να είναι διακζςιμα ςε περίπτωςθ αςτοχίασ ενόσ
από τουσ εξυπθρετθτζσ.
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1.6

Δεν κα πρζπει να υπάρχει Single Point of Failure.

1.7

Ματά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ,
διαςφνδεςθσ και μετάπτωςθσ εφαρμογϊν και δεδομζνων ςτουσ
εξυπθρετθτζσ, όλα τα τμιματα του νοςοκομείου κα πρζπει να
ευρίςκονται ςε κανονικι λειτουργία, οι δε ενδεχόμενεσ διακοπζσ
κα πρζπει να είναι ολιγόλεπτεσ, ϊςτε να ειδοποιοφνται ζγκαιρα
τα τμιματα και να γίνονται οι απαραίτθτεσ προετοιμαςίεσ. Για το
λόγο αυτό οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να
ςυνυπολογίςουν ςτισ προςφορζσ τουσ τα ςυναφι κόςτθ
κακυςτεριςεων, τθσ ενδεχόμενθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν εκτόσ
εργαςίμων θμερϊν και ωραρίων, κακϊσ και τθν επί τόπου
παρουςία ζμπειρων ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά προτίμθςθ
διπλωματοφχων μθχανικϊν πλθροφορικισ, που κα ςυντονίηουν
τισ ςυναφείσ διαδικαςίεσ.

1.8

Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και
προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO
9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα
ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν κζντρων και
δικτφων.

2
2.1

2.1.1

2.1.2

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΓΕΟΙΜΑ
Θ λφςθ πρζπει να περιλαμβάνει το λογιςμικό
Hyperconvergence, ϊςτε να παρζχεται απόδοςθ επιπζδου
Enterprise-class, με χριςθ επεξεργαςτϊν Intel x86 τθσ πλζον
πρόςφατθσ τεχνολογίασ ι ιςοδφναμων, χωρίσ να εξαρτάται
από εξωτερικό SAN/Storage, κακϊσ και τον αντίςτοιχο
απαιτοφμενο εξοπλιςμό.
Θ λφςθ να μπορεί να επεκτείνεται ςε μζχρι τουλάχιςτον 16
εξυπθρετθτζσ ςτο ίδιο Cluster.

2.1.3

Θα πρζπει να υποςτθρίηεται HyperV και Vsphere.

2.1.4

Θα πρζπει να υποςτθρίηονται ALL FLASH αλλά και Hybrid
Nodes.

2.1.5

Ρ νζοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να μπορεί να εγκαταςτακεί ςτα
υπάρχοντα ι νζα ικριϊματα (racks), που κα προςδιορίηονται
ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ και να υποςτθρίηει Blade Servers
(Compute Nodes) ςτο ίδιο Cluster, χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια
διαχειριςτικά εργαλεία και τον ίδιο δικτυακό εξοπλιςμό.

2.1.6

Σρζπει να παρζχεται υψθλι διακεςιμότθτα τθσ
προςφερόμενθσ λφςθσ, κακϊσ και native Storage Replication.

2.1.7

2.1.8

Φο προςφερόμενο ςφςτθμα πρζπει να διακζτει
ενςωματωμζνο ςτο υλικό διαχειριςτικό εργαλείο, το οποίο
κα μπορεί να παραμετροποιεί απόλυτα των δικτυακό
εξοπλιςμό που περιλαμβάνεται αλλά και τουσ Rack Mounted
και μελλοντικοφσ Rack Mounted και Blade εξυπθρετθτζσ.
Θ προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να υποςτθρίηει
αυτοματοποιθμζνου τφπου rolling upgrades και Role Based
Access Control.
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2.2

ΑΣΡΘΘΜΕΧΥΘ ΔΕΔΡΞΕΟέΟ

2.2.1

Φο προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει επεκτάςεισ
τθσ αποκθκευτικισ ικανότθτασ χωρίσ προςκικθ επιπλζον
εξυπθρετθτϊν, αλλά και επεκτάςεισ υπολογιςτικϊν δομϊν,
δθλαδι επιπλζον εξυπθρετθτϊν, χωρίσ τθν επζκταςθ των
αποκθκευτικϊν μζςων.

2.2.2 &
2.2.3

Θ προςφερόμενθ λφςθ αποκθκευτικϊν μζςων πρζπει να
βαςίηεται ςε Replication Factor = 3 και να είναι τφπου
Distributed /scale-out.

2.2.4

Θ προςφερόμενθ λφςθ αποκθκευτικϊν μζςων πρζπει να
υποςτθρίηει Live Migrations των VMs, χωρίσ να απαιτείται θ
αντιγραφι των data του VM μεταξφ των εξυπθρετθτϊν, ϊςτε
να μθν επιφζρει επιπλζον φόρτο.
Μάκε εξυπθρετθτισ πρζπει να περιζχει:
→ τουλάχιςτον 6 Ϋ 3,8 TB 6G SATA SSD,

2.2.5

→ τουλάχιςτον 1 Ϋ 400 GB 12G SAS SSD και
→ τουλάχιςτον 1 Ϋ 240GB 6G SATA SSD.

2.2.6
2.3

Ρι δίςκοι πρζπει να ςυνδζονται ςτον εξυπθρετθτι μζςω HBA
ςε pass through mode.
ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΙΜΘ ΙΜΑΟΡΦΘΦΑ

2.3.1

Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να διακζτει ςυνολικά ≥80
φυςικοφσ πυρινεσ, χρθςιμοποιϊντασ επεξεργαςτζσ τφπου
Intel® Xeon® Processor 4114 ι ιςοδφναμουσ. Μάκε
εξυπθρετθτισ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 2
επεξεργαςτζσ, ενϊ κα πρζπει να διατίκεται ςυνολικά κατ'
ελάχιςτον 1.500 GB RAM, με κάκε εξυπθρετθτι να διακζτει
≥12 Ϋ 32 GB /2666 MHz RDIMM modules.

2.3.2

Υτισ τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να προςδιορίηεται το
πζναλτι για το Software Defined Storage Solution ςε μνιμθ
και ςε πυρινεσ επεξεργαςτϊν, ενϊ πρζπει να
ςυμπεριλθφκεί ςε αυτό και το DEDUP/Compression.

2.4

ΥΧΟΔΕΥΙΞΡΦΘΦΑ

2.4.1

Μάκε εξυπθρετθτισ πρζπει να διακζτει κατ' ελάχιςτον 2Ϋ40
Gbps Eth κφρεσ.

2.4.2

Φο ςφνολο τθσ λφςθσ πρζπει να περιλαμβάνει Switching για
διαςυνδζςεισ 10/40 Gbps.

2.4.3

Ρι μεταγωγείσ που ςυμπεριλαμβάνονται κα πρζπει να
υποςτθρίηουν δυνατότθτα για διαςφνδεςθ ςε υφιςτάμενο
αποκθκευτικό μζςο, μζςω 16 Gbps FC, FCoE, NFS, ISCSI &
SMB πρωτοκόλλων. Θ ςυνολικι λφςθ πρζπει να υποςτθρίηει
τθν αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων αποκθκευτικϊν μζςων, με
χριςθ
των
παραπάνω
πρωτόκολλων
και
να
ςυμπεριλαμβάνει όλο το υλικό που απαιτείται για τον ςκοπό
αυτό.
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2.4.4

2.4.5
2.4.6 &
2.4.7 &
2.4.8

Φο ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει δφο (2) τουλάχιςτον
διανομείσ (switches) LAN/SAN με διπλισ διακεςιμότθτασ
τροφοδοτικά και ανεμιςτιρεσ. Ρι διανομείσ πρζπει να
διακζτουν κφρεσ 10 Gbps Eth. 40 Gbps Eth , 16 Gbps FC και
να ςυμπεριλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ ϊςτε να
λειτουργεί το προςφερόμενο ςφςτθμα.
Από τθν προςφερόμενθ λφςθ να υποςτθρίηεται QoS, για τθν
βελτιςτοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ των εξυπθρετθτϊν.
Ρι διανομείσ δικτφου (switches) πρζπει να υποςτθρίηουν:
- port channels, που να αποτελοφνται από 16 κφρεσ.
- κατ' ελάχιςτο 4 active SPAN sessions.
- κατ' ελάχιςτο 2000 active VLANs.

2.4.9

Θ
προςφερόμενθ
λφςθ
πρζπει
να
παρζχει
αυτοματοποιθμζνο τρόπο εγκατάςταςθσ end-to-end των
εξυπθρετθτϊν του δικτφου και των αποκθκευτικϊν μζςων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ρφκμιςθσ του QoS.

2.4.10

Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να προβλζπει από
πολλαπλοφσ εικονικοφσ διανομείσ δικτφου (switches), για τον
διαχωριςμό του δικτυακοφ φόρτου κίνθςθσ (Storage,
Management, Vmotion, Virtual Machines etc.

2.4.11

Θα πρζπει ακόμθ να υποςτθρίηει Hardware Templates, από
τα οποία κα μποροφν να δθμιουργθκοφν τάχιςτα καινοφργια
hardware nodes, που κα ζχουν πανομοιότυπεσ ρυκμίςεισ
(BIOS Settings, LAN, SAN Boot order, HDD Configuration,
Firmware Level etc) αλλά διαφορετικά μεταξφ τουσ Hardware
identities (UUIDs , MACs, WWPNs, WNNs etc).

2.5
2.5.1
2.5.2

ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘ
Σρζπει να υποςτθρίηεται Automatic Call Home, για
περιπτϊςεισ κρίςιμων ςφαλμάτων ι/και για τθν περίπτωςθ
που κάποια ςυνκικθ λειτουργίασ παραβιαςτεί.
Σρζπει ακόμθ να υποςτθρίηεται integration με Active
Directory.

2.5.3

Σρζπει να διατίκεται plugin τθσ λφςθσ για τον Hypervisor.

2.5.4

To Software Defined Storage πρζπει να χρθςιμοποιεί, για τθν
επικοινωνία κάκε εξυπθρετθτι, όλουσ τουσ δίςκουσ και τισ
Cache όλων των εξυπθρετθτϊν, ςαν ζνα μοναδικό Storage
Pool, ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ απόδοςθ και το Throughput,
αλλά και να υπάρχει ομοιογζνεια επίδοςθσ για όλουσ τουσ
εξυπθρετθτζσ.

2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8

Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να υποςτθρίηει IO striping
μεταξφ όλων των SSDs/HDDs ςτο Cluster για κάκε εικονικό
εξυπθρετθτι.
Θ προςφερόμενθ λφςθ πρζπει να περιζχει inline dedup και
compression και να υποςτθρίηει διαχείριςθ Cloning.
Σρζπει να υποςτθρίηεται Instant space optimized point-intime Snapshots.
Φο ςφςτθμα πρζπει να κάνει αυτόματα rebalance των
δεδομζνων μεταξφ των εξυπθρετθτϊν.
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2.4

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ

2.4.1 &
2.4.2

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 5O C / ≥40O
C.

2.4.3 &
2.4.4

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10% /
≥85%.

3

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ

3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ τρεισ
(3) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν
14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ επόμενθσ
εργάςιμθσ θμζρασ.
Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ7’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΦΡΤΘΦΩΟ ΥΧΥΜΕΧΩΟ
ANDROID ΞΕ ΕΟΥΩΞΑΦΩΞΕΟΡ ΥΑΤΩΦΘ BARCODE - (20 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Ϊορθτζσ ςυςκευζσ/τερματικά android, οκόνθσ αφισ Multitouch capacitive υψθλισ ανάλυςθσ, κατάλλθλεσ για χριςθ
από το νοςθλευτικό προςωπικό για τθν αςφρματθ
πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι αιμολθψιϊν SAFEBLOOD, που
ζχει αναπτυχκεί από τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ και
Ξθχανοργάνωςθσ του Οοςοκομείου.
Μάκε ταμπλζτα κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλο φορτιςτι
και καλϊδιο micro USB 2.0 ι Type C, ενϊ κα προςφζρονται
χωριςτά, για κατ’ επιλογι προμικεια, λουρί χειρόσ, λαβι
ςάρωςθσ, βάςθ φόρτιςθσ ςυςκευισ και ανταλλακτικισ
μπαταρίασ και τυχόν άλλα διακζςιμα από τον
καταςκευαςτι αξεςουάρ.
Φόςο ο καταςκευαςτισ, όςο και ο προςφζρων υποψιφιοσ
ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO
14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε δραςτθριότθτεσ
καταςκευισ υπολογιςτϊν ι/και φορθτϊν ςυςκευϊν ΦΣΕ.

2
2.1

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΞΕΓΕΘΡΥ

2.1.1

Διαγϊνιοσ οκόνθσ 5,0’’ ζωσ 7,0’’.

2.1.2

Βάροσ: ≤ 350 gr.

2.2

ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΘΥ

2.2.1

Επεξεργαςτισ: 1.8 octa-core ι καλφτεροσ.

2.2.2

Ξνιμθ: ≥ 2 GB RAM και ≥ 16 GB Flash (αποκθκευτικόσ
χϊροσ).

2.2.3

Επζκταςθ μνιμθσ με micro SDHC: ≥ 32 GB.

2.2.4

Νειτουργικό ςφςτθμα: Android 9.0 ι μεταγενζςτερο.

2.2.5

Διεπαφι: Micro USB 2.0 ι Type C.

2.3

ΥΑΤέΦΘΥ – ΜΑΞΕΤΑ
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2.3.1

Δυνατότθτα ςάρωςθσ όλων των διαδεδομζνων τφπων 1D/2D
barcode ςυμβολοςειρϊν.

2.3.2

Ζγχρωμθ κάμερα ανάλυςθσ ≥ 6,0 Ξp.

2.4

ΥΧΟΔΕΥΙΞΡΦΘΦΑ

2.4.1

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

2.4.2

Σρωτόκολλα αςφαλείασ WLAN: να υποςτθρίηονται κατ’
ελάχιςτο WEP, TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2.

2.4.3

Bluetooth: Class 4.0 ι νεότερο.

2.4.4

NFC: Ενςωματωμζνο Near Field Communication.

2.4.5

Θ ςυςκευι να διακζτει ενςωματωμζνο GPS.

2.5

ΞΣΑΦΑΤΙΕΥ

2.5.1

Φφποσ: Li-Ion.

2.5.2

Ϋωρθτικότθτα: ≥ 3.000 mAh.

2.5.3

Διάρκεια πλιρουσ φόρτιςθσ: ≥ 10 h.

2.6
3

ΑΟΑΝΧΥΘ ΡΘΡΟΘΥ: 1280Ϋ720p ι καλφτερθ.
ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ

3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ δϊδεκα
(12) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν
14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ επόμενθσ
εργάςιμθσ θμζρασ.

Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ8’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΦΑΞΣΝΕΦΩΟ ANDROID ΓΙΑ
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑΜΕΥ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ - (40 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Ϊορθτζσ ταμπλζτεσ (android tablets) υψθλισ
ευκρίνειασ, ςυνδεςιμότθτασ Wi-Fi/4G, κατάλλθλεσ για
χριςθ από το ιατρικό και το νοςθλευτικό προςωπικό
του Οοςοκομείου για τθν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτθν
εφαρμογι υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων (CDS),
αλλά και ςε άλλεσ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ του κλινικοφ
ζργου εντόσ του Οοςοκομείου.
Μάκε ταμπλζτα κα ςυνοδεφεται από κικθ μεταφοράσ,
κατάλλθλο φορτιςτι και καλϊδιο USB, ενϊ κα
προςφζρονται χωριςτά, για κατ’ επιλογι προμικεια,
λουρί χειρόσ, πλθκτρολόγιο και τυχόν άλλα διακζςιμα
από τον καταςκευαςτι αξεςουάρ.
Φόςο ο καταςκευαςτισ, όςο και ο προςφζρων υποψιφιοσ
ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 και ISO
14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα ςε δραςτθριότθτεσ
καταςκευισ υπολογιςτϊν ι/και φορθτϊν ςυςκευϊν ΦΣΕ.

2

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ

a

ΞΕΓΕΘΡΥ

i

Διαγϊνιοσ οκόνθσ 9,6’’ ζωσ 10,6’’.

ii

Σάχοσ: ≤ 8,5 mm.

iii

Βάροσ: ≤ 500 gr.

b

ΜΑΞΕΤΑ

i

Εμπρόσ με ανάλυςθ ≥ 2,0 Ξp.

ii

Σίςω με ανάλυςθ ≥ 5,0 Ξp.

c

ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΘΥ

i

Επεξεργαςτισ: 1.8 octa-core ι καλφτεροσ.

ii

Ξνιμθ: ≥ 2 GB RAM και ≥ 16 GB Flash (αποκθκευτικόσ
χϊροσ).

iii

Επζκταςθ μνιμθσ με micro SDHC: ≥ 64 GB.

iv

Νειτουργικό ςφςτθμα: Android 9.0 ι μεταγενζςτερο.
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d

ΞΣΑΦΑΤΙΕΥ

i

Φφποσ: Li-Ion.

ii

Ϋωρθτικότθτα: ≥ 5.000 mAh.

e

ΑΟΑΝΧΥΘ ΡΘΡΟΘΥ: 1280Ϋ1080p ι καλφτερθ.

3

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ

3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ δϊδεκα
(12) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ τθν
14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ επόμενθσ
εργάςιμθσ θμζρασ.
Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ9’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΑΥΧΤΞΑΦΩΟ ΥΘΞΕΙΩΟ
ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ ΧΩΤΡΧ - Indoor Access Points (35 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Αςφρματοι δρομολογθτζσ εςωτερικοφ χϊρου, για τθν
επζκταςθ του αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi του Οοςοκομείου,
πλιρεισ, κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε εςωτερικά δομικά
ςτοιχεία των κτιρίων.
Σεριλαμβάνονται οι βάςεισ ανάρτθςθσ και οι καλωδιϊςεισ
θλεκτρικισ τροφοδοςίασ, κακϊσ και οι δοκιμζσ και
ρυκμίςεισ για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τουσ.
Θ ανωτζρω αναφερόμενθ ποςότθτα είναι ενδεικτικι και
προζρχεται από προμελζτθ και εκτιμιςεισ από τθν
υφιςτάμενθ κάλυψθ του υπάρχοντοσ δικτφου Wi-Fi του
Οοςοκομείου. Ρ ανάδοχοσ, με τθν μελζτθ εφαρμογισ, που
κα είναι ςυμβατικά υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει, κα
καταδείξει τθν ακριβι ποςότθτα και τισ κζςεισ
εγκατάςταςθσ των αςφρματων ςθμείων πρόςβαςθσ (Acces
Points), ϊςτε να καλφπτεται 100% ΦΡ ΥΧΟΡΝΡ των χϊρων
του Οοςοκομείου, με ενδεχόμενθ εξαίρεςθ ςτουσ χϊρουσ
όπου υφίςτανται ιςχυρζσ κωρακίςεισ ςτουσ τοίχουσ και ςτα
εςωτερικά κουφϊματα. Υε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν
δικαιοφται να αξιϊςει επιπλζον αμοιβι, εφόςον, είτε κατά
τθν μελζτθ εφαρμογισ, είτε κατά τθν παραλαβι τθσ
εγκατάςταςθσ, προκφψει θ αναγκαιότθτα χρθςιμοποίθςθσ
μεγαλφτερθσ τθσ ανωτζρω ποςότθτασ ςθμείων πρόςβαςθσ
(Acces Points), για τθν επίτευξθ τθσ ωσ άνω κάλυψθσ.
Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ
οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα
προσ τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11d και 802.11h ι ιςοδφναμα και
να διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμφωνίασ προσ τισ
προδιαγραφζσ θλεκτρομαγνθτικϊν εκπομπϊν κατά FCC Part
15 (CFR 47) Class A, VCCI Class A και CISPR22. Φα ςχετικά
πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και
προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO
9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα
ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ δικτφων.
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2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΔΡΞΘ
Οα διακζτουν πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ (radios),
για πλιρθ υποςτιριξθ των περιοχϊν φάςματοσ 2,4 GHz και
5,0 GHz ταυτόχρονα.
Οα υποςτθρίηουν λειτουργία εκπομπισ ςτα 5,0 GHz για
τουλάχιςτον δφο εκ των ςυχνοτιτων λειτουργίασ που
διακζτουν.
Οα διακζτουν ≥2 κφρεσ Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps
autosensing) RJ 45, εκ των οποίων θ μία να ζχει δυνατότθτα
για τροφοδοςία πάνω από το Ethernet. Ρι κφρεσ να
υποςτθρίηουν link aggregation για τθν δθμιουργία ςφνδεςθσ
μεγαλφτερθσ του 1 Gbps προσ το αςφρματο ςθμείο
πρόςβαςθσ.

2.1.4

Οα διακζτουν μία επιπλζον κφρα τοπικισ διαχείριςθσ
(console port).

2.1.5

Οα διακζτουν κφρα USB 2.0 ι USB 3.0.

2.1.6

2.1.7
2.1.8 &
2.1.9
2.2

Οα διακζτουν πολλαπλζσ ενςωματωμζνεσ omni-directional
κεραίεσ, ιςχφοσ ≥4 dbm ςτα 2,4 GHz και ≥5 dbm ςτα 5,0 GHz,
για ταυτόχρονθ αςφρματθ δικτφωςθ ςτισ δφο περιοχζσ
ςυχνοτιτων.
Οα διακζτουν ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ, για τθν
οπτικι διάγνωςθ καλισ λειτουργίασ.
Ενςωματωμζνθ μνιμθ DRAM: ≥ 1 GB και ενςωματωμζνθ
μνιμθ FLASH: ≥ 256 MB.
ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ

2.2.1 &
2.2.2

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ 0O C / ≥40O
C.

2.2.3 &
2.2.4

Ελάχιςτθ/μζγιςτθ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ: ≤10% /
≥90%.

2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4 &
2.3.5 &
2.3.6

ΑΣOΔΡΥΘ
Νειτουργία dual band (802.11a/g/n/ac ταυτόχρονα), με
χριςθ ςυχνοτιτων ςτα 2,4 GHz (802.11g/n) και 5,0 GHz
(802.11a/n/ac).
Χποςτιριξθ λειτουργίασ thin AP διαχειρίςιμθσ από αςφρματο
ελεγκτι.
Δυνατότθτα λειτουργίασ ωσ αςφρματου ελεγκτι πρόςβαςθσ,
με δυνατότθτα διαχείριςθσ για τουλάχιςτον εκατό (100)
αςφρματα ςθμεία πρόςβαςθσ και τουλάχιςτον 2.000 χριςτεσ
ταυτόχρονα.
Χποςτιριξθ προτφπων ΙΕΕΕ802.11b/g και ΙΕΕΕ802.11a, με
υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 54 ±5% Mbps, προτφπου
IEEE802.11n με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 450Mbps
και προτφπου IEEE802.11ac Wave2 με υποςτθριηόμενα data
rates ζωσ και 2,3 ±5% Gbps.
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2.3.7

Δυνατότθτα ςυνολικοφ data rate ≥4,5 Gbps, με ταυτόχρονθ
χριςθ τουλάχιςτον δφο (2) radios ςτα 5,0 GHz.

2.3.8

Χποςτιριξθ ευζλικτθσ λειτουργίασ των διακζςιμων
ςυχνοτιτων, ϊςτε να μποροφν να λειτουργιςουν ςε κάκε
μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
● Υφνδεςθ αςφρματων χρθςτϊν με μία ςυχνότθτα εκπομπισ
ςτα 2,4 και μία ςτα 5,0 GHz.
● Υφνδεςθ αςφρματων χρθςτϊν με δφο ςυχνότθτεσ
εκπομπισ ςτα 5,0 GHz, αυξάνοντασ ζτςι τθν χωρθτικότθτα
και τθν ταχφτθτα του δικτφου.
● Υφνδεςθ αςφρματων χρθςτϊν με μία ςυχνότθτα εκπομπισ
ςτα 5,0 GHz και μία ςε χριςθ RF scanner, για ανίχνευςθ
επικζςεων, παρεμβολϊν και rogue ςυςκευϊν.

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14
2.3.15
2.3.16 &
2.3.17 &
2.3.18
2.3.19
2.3.20

Χποςτιριξθ τουλάχιςτο δζκα (10) ςυχνοτικϊν καναλιϊν
μετάδοςθσ ςτο πεδίο των 2,4 GHz, από τα οποία τουλάχιςτον
τα 3 να είναι πλιρωσ ανεξάρτθτα, βάςει προτφπου
802.11g/n.
Χποςτιριξθ τουλάχιςτον οκτϊ (8) ανεξάρτθτϊν καναλιϊν
ςυχνότθτασ μετάδοςθσ ςτο πεδίο των 5,15 – 5,35 GHz, βάςει
προτφπου 802.11a.
Χποςτιριξθ τουλάχιςτον οκτϊ (8) ανεξάρτθτϊν καναλιϊν
ςυχνότθτασ μετάδοςθσ ςτο πεδίο των 5,47 – 5.725 GHz,
βάςει προτφπου 802.11a, με υποςτιριξθ DFS (Dynamic
Frequency Selection).
Χποςτιριξθ διαμόρφωςθσ τθσ ιςχφοσ μετάδοςθσ ςε
τουλάχιςτον 5 διαφορετικζσ διαβακμίςεισ, τόςο ςτα 2,4 GHz
όςο και ςτα 5,0 GHz. Οα αναφερκοφν οι διαβακμίςεισ που
υποςτθρίηονται.
Χποςτιριξθ τεχνολογίασ 4x4 MIMO (multiple-inputs,
multiple-outputs), με τουλάχιςτον τρία (3) spatial streams,
τόςο για το πρότυπο 802.11n όςο και για το πρότυπο
802.11ac.
Χποςτιριξθ MU-MIMO (MultiUser-MIMO) ςε 802.11ac
Wave2 λειτουργία.
Χποςτιριξθ Maximal Radio Combining (MRC) τόςο για το
πρότυπο 802.11n όςο και για το πρότυπο 802.11ac.
Χποςτιριξθ καναλιϊν 20 MHz και 40 ΞΘz, βάςει του
προτφπου 802.11n, καναλιϊν 20MHz, 40ΞΘz και 80MHz,
βάςει του προτφπου 802.11ac Wave1 και καναλιϊν 20MHz,
40ΞΘz, 80MHz και 160MHz, βάςει του προτφπου 802.11ac
Wave2.
Χποςτιριξθ Beamforming, για τθν βζλτιςτθ απόδοςθ
επικοινωνίασ των 802.11a/g/n/ac clients.
Χποςτιριξθ Packet Aggregation A-MPDU (Tx/Rx), ςε 802.11n
και 802.11ac λειτουργία.

2.3.21

Χποςτιριξθ Cyclic Shift Diversity (CSD) τεχνικισ
διαμόρφωςθσ ςιματοσ ςε 802.11n και 802.11ac λειτουργία.

2.3.22

Χποςτιριξθ Dynamic Frequency Selection (DFS) ςε 802.11n
και 802.11ac λειτουργία.
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2.3.23
2.3.24
2.3.25

Χποςτιριξθ Wi-Fi Multimedia.
Χποςτιριξθ εκπομπισ ≥16 SSIDs. Μάκε SSID να μπορεί να
αντιςτοιχεί ςε ζνα VLAN.
Χποςτιριξθ χαρακτθριςτικϊν QoS (ποιότθτα υπθρεςιϊν), για
δθμιουργία προτεραιοτιτων ςε δεδομζνα φωνισ. Οα
περιγραφοφν αυτά τα χαρακτθριςτικά.

2.3.26

Χποςτιριξθ τροφοδοςίασ πάνω από καλϊδιο UTP (cat 5e), με
χριςθ ςυςκευισ τροφοδοςίασ (power injector) ι μζςα από
μεταγωγζα, με βάςθ τα προτφπα 802.3at ι 802.3af.

2.3.27

Οα φζρουν Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac πιςτοποίθςθ από WFA.

2.4

ΒΑΥΙΜEΥ ΧΣΘΤΕΥIΕΥ ΑΥΪΑΝΕIΑΥ

2.4.1

Χποςτιριξθ λειτουργιϊν αςφαλείασ WPA/WPA2
ςυμβατότθτα με το πρότυπο IEEE 802.11i ι ιςοδφναμο.

2.4.2

Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν με
δυνατότθτα υλοποίθςθσ των πρωτοκόλλων : EAP-FAST, EAPTLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP και ΕΑΤ-SIM κατ’ ελάχιςτο.

2.4.3

Χποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ AES.

2.4.4

Χποςτιριξθ ανίχνευςθσ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) και
κατθγοριοποίθςθσ Wi-Fi και non Wi-Fi παρεμβολϊν, ςτθν
περιοχι των 2,4 GHz και 5,0 GHz ταυτόχρονα. Θ ανίχνευςθ
παρεμβολϊν να διεξάγεται παράλλθλα (OXI ςαν
αποκλειςτικι λειτουργία), με τθν μετάδοςθ δεδομζνων κακ
όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του αςφρματου ςθμείου
πρόςβαςθσ (ALWAYS ON).

2.4.5

Χποςτιριξθ ςυνεχοφσ δυναμικισ ανάλυςθσ φάςματοσ ςε
πραγματικό χρόνο παράλλθλα με τθν μετάδοςθ δεδομζνων
ςτο πεδίο των 2,4 GHz και ςτισ UNII-1, UNII-2 και 5.470-5.725
bands ταυτόχρονα.

2.4.6

Για κάκε SSID να μπορεί να διαμορφωκεί ανεξάρτθτθ
πολιτικι πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν και κρυπτογράφθςθσ
δεδομζνων.

2.5

και

ΥΧΞΞΡΤΪέΥΘ ΣΤΡΥ ΦΙΥ ΙΥΫΧΡΧΥΕΥ ΕΧΤέΣΑΛΜΕΥ ΡΔΘΓΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ

2.5.1

Υυμβατότθτα ωσ προσ IEC 60950, EN 60950, με αντίςτοιχθ
πιςτοποίθςθ CE mark.

2.5.2

Σιςτοποίθςθ κατά EN 60601-1-2 και ςυμμόρφωςθ προσ τθν
Ευρωπαϊκι οδθγία για τον ιατρικό εξοπλιςμό 93/42/EEC,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2007/47/EC και ιςχφει.

2.5.3 &
2.5.4

Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ κατά EN 300.328 και EN 301.893 τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικζσ με τισ ςυχνότθτεσεκπομπισ.
Ακόμθ να διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμβατότθτασ κατά EN
301.489-1, EN 301.489-17, ςχετικά με τισ θλεκτρομαγνθτικζσ
εκπομπζσ.

3

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
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3.1

Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.

3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τζςςερισ (4) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ
τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ10’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΙΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔ/ΦΕΥ ΦΩΟ ΑΥΧΤΞΑΦΩΟ ΥΘΞΕΙΩΟ
ΣΤΡΥΒΑΥΘΥ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧ ΧΩΤΡΧ - Outdoor Access Points (4 τεμ.)
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

Σεριλαμβάνονται οι βάςεισ ανάρτθςθσ και οι καλωδιϊςεισ
θλεκτρικισ τροφοδοςίασ, κακϊσ και οι δοκιμζσ και
ρυκμίςεισ για τθν βζλτιςτθ λειτουργία τουσ.
Ρι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν
πιςτοποιιςεισ εναρμόνιςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ
οδθγίεσ/κανονιςμοφσ για τθν κατθγορία τουσ και ιδιαίτερα
προσ τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11d και 802.11h ι ιςοδφναμα και
να διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμφωνίασ προσ τισ
προδιαγραφζσ θλεκτρομαγνθτικϊν εκπομπϊν κατά FCC Part
15 (CFR 47) Class A, VCCI Class A και CISPR22. Φα ςχετικά
πιςτοποιθτικά και δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ.
Φόςο οι προτεινόμενοι καταςκευαςτζσ όςο και
προςφζροντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν
ςε ιςχφ πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO
9001:2008 και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμα, αναφερόμενα
ςε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ δικτφων.
2.1

ΣΑΤΑΣΡ
ΞΣΘ
ΦΕΜΞΘΤΙ
ΩΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ – ΣΤΡΦΧΣΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ
Αςφρματοι δρομολογθτζσ περιβάλλοντοσ χϊρου, για τθν
επζκταςθ του αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi του Οοςοκομείου,
πλιρεισ, κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ είτε ςε εξωτερικά
δομικά ςτοιχεία των κτιρίων, είτε ςε υφιςτάμενουσ ιςτοφσ.

2

ΑΣΑΟΦΘΥΘ
ΔΙΑΓΩΟΙΗΡ
ΞΕΟΡΧ

ΦΕΧΟΙΜΑ & ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ
ΑΤΫΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘ ΔΡΞΘ

2.1.1

Οα διακζτουν πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ (radios),
για πλιρθ υποςτιριξθ των περιοχϊν φάςματοσ 2,4 GHz και
5,0 GHz ταυτόχρονα.

2.1.2

Οα διακζτουν κφρα Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps
autosensing) RJ 45, θ οποία να ζχει δυνατότθτα για
τροφοδοςία πάνω από το Ethernet.

2.1.3

Οα διακζτουν αςφγχρονθ κφρα console για out-of-band
διαχείριςθ.

2.1.4

Οα είναι ενιςχυμζνθσ καταςκευισ, κλάςθσ προςταςίασ IP67
ι καλφτερθσ, για λειτουργία ςε εξωτερικό χϊρο, χωρίσ τθν
ανάγκθ επιπλζον προςτατευτικισ καταςκευισ
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2.1.5

Οα διακζτουν πολλαπλζσ ενςωματωμζνεσ omni-directional
κεραίεσ, ιςχφοσ ≥27 dbm ςτα 2,4 GHz και ≥25 dbm ςτα 5,0
GHz, για ταυτόχρονθ αςφρματθ δικτφωςθ ςτισ δφο περιοχζσ
ςυχνοτιτων.

2.1.6

Οα διακζτουν ενδεικτικζσ λυχνίεσ κατάςταςθσ, για τθν
οπτικι διάγνωςθ καλισ λειτουργίασ.

2.2
2.2.1 &
2.2.2
2.2.3
2.3

ΥΧΟΘΘΜΕΥ ΑΥΪΑΝΡΧΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ
Ελάχιςτθ/μζγιςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: ≤ -30O C /
≥60O C.
Αντοχι ςε ανζμουσ τουλάχιςτον 150 km/h.
ΑΣOΔΡΥΘ

2.3.1

Νειτουργία dual band (802.11a/g/n/ac ταυτόχρονα), με
χριςθ ςυχνοτιτων ςτα 2,4 GHz (802.11g/n) και 5,0 GHz
(802.11a/n/ac).

2.3.2

Δυνατότθτα λειτουργίασ είτε ωσ αυτόνομου αςφρματου
ςθμείου πρόςβαςθσ, είτε ωσ thin AP διαχειρίςιμου από
αςφρματο ελεγκτι.

2.3.3

Δυνατότθτα λειτουργίασ αςφρματθσ γζφυρασ για point-topoint και point-to-multipoint ςυνδζςεισ.

2.3.4

Δυνατότθτα αςφρματθσ δικτφωςθσ MESH, με ςφνδεςθ ςε
αςφρματο backbone μζςω τθσ ςυχνότθτασ των 5,0 GHz, με
παράλλθλθ λειτουργία αςφρματου access point ςτθν
ςυχνότθτα των 2,4 GHz.

2.3.5 &
2.3.6

Χποςτιριξθ προτφπου IEEE802.11n με υποςτθριηόμενα data
rates ζωσ και 3000Mbps και του προτφπου IEEE802.11ac
Wave2, με υποςτθριηόμενα data rates ζωσ και 867 ±5%
Mbps.

2.3.7

Χποςτιριξθ τεχνολογίασ 2x2 MIMO (multiple-inputs,
multiple-outputs), με τουλάχιςτον δφο (2) spatial streams.

2.3.8

Χποςτιριξθ 20 MHz και 40 ΞΘz καναλιϊν, βάςει του
προτφπου 802.11n.

2.3.9

Χποςτιριξθ Packet Aggregation A-MPDU (Tx/Rx), βάςει του
προτφπου 802.11n.

2.3.10

Χποςτιριξθ Cyclic Shift Diversity (CSD) τεχνικισ
διαμόρφωςθσ ςιματοσ, βάςει του προτφπου 802.11n.

2.3.11

Χποςτιριξθ λειτουργιϊν αςφαλείασ WPA και WPA2 και
ςυμβατότθτα ςφμφωνθ προσ το πρότυπο IEEE 802.11i.

2.3.12

Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν με
δυνατότθτα υλοποίθςθσ των πρωτοκόλλων EAP-TLS, EAPTTLS, PEAP κατ’ ελάχιςτο.

2.3.13

Χποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ AES και ΦΜΙΤ.

2.3.14

Χποςτιριξθ Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
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2.3.15

Χποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ με βάςθ τθν MAC διεφκυνςθ (MAC
address authentication).

2.3.16

Χποςτιριξθ τροφοδοςίασ πάνω από καλϊδιο UTP (cat 5e), με
χριςθ ςυςκευισ τροφοδοςίασ (power injector) ι μζςα από
μεταγωγζα, με βάςθ τα προτφπα 802.3at ι 802.3af.

2.3.17

Οα φζρουν Wi-Fi 802.11a/b/g/n πιςτοποίθςθ.

2.4

ΒΑΥΙΜEΥ ΧΣΘΤΕΥIΕΥ ΑΥΪΑΝΕIΑΥ

2.4.1

Χποςτιριξθ λειτουργιϊν αςφαλείασ WPA/WPA2
ςυμβατότθτα με το πρότυπο IEEE 802.11i ι ιςοδφναμο.

2.4.2

Χποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1x για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν με
δυνατότθτα υλοποίθςθσ των πρωτοκόλλων : EAP-FAST, EAPTLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP και ΕΑΤ-SIM κατ’ ελάχιςτο.

2.4.3

Χποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ AES.

2.4.4

Χποςτιριξθ ανίχνευςθσ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) και
κατθγοριοποίθςθσ Wi-Fi και non Wi-Fi παρεμβολϊν, ςτθν
περιοχι των 2,4 GHz και 5,0 GHz ταυτόχρονα. Θ ανίχνευςθ
παρεμβολϊν να διεξάγεται παράλλθλα (OXI ςαν
αποκλειςτικι λειτουργία), με τθν μετάδοςθ δεδομζνων κακ’
όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του αςφρματου ςθμείου
πρόςβαςθσ (ALWAYS ON).

2.4.5

Χποςτιριξθ ςυνεχοφσ δυναμικισ ανάλυςθσ φάςματοσ ςε
πραγματικό χρόνο, παράλλθλα με τθν μετάδοςθ δεδομζνων
ςτο πεδίο των 2,4 GHz και ςτισ UNII-1, UNII-2 και 5.470-5.725
bands ταυτόχρονα.

2.4.6

Για κάκε SSID να μπορεί να διαμορφωκεί ανεξάρτθτθ
πολιτικι πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν και κρυπτογράφθςθσ
δεδομζνων.

2.5

και

ΥΧΞΞΡΤΪέΥΘ ΣΤΡΥ ΦΙΥ ΙΥΫΧΡΧΥΕΥ ΕΧΤέΣΑΛΜΕΥ ΡΔΘΓΙΕΥ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ

2.5.1

Υυμβατότθτα ωσ προσ IEC 60950, EN 60950, με αντίςτοιχθ
πιςτοποίθςθ CE mark.

2.5.2

Οα διακζτουν πιςτοποιιςεισ ςυμβατότθτασ κατά EN
301.489-1, EN 301.489-17, ςχετικά με τισ θλεκτρομαγνθτικζσ
εκπομπζσ.

2.5.3

Οα διακζτουν εγκρίςεισ τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τισ
οδθγίεσ EN 300.328 και EN 301.893.

3

3.1

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ –ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ
Μάκε ςυςκευι κα παραδοκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, περιλαμβανομζνων και των
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι τυχόν
βλαβϊν ι/και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τθσ, με βάςθ τισ
οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
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3.2

Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ετιςιοσ ζλεγχοσ
ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ των, κακϊσ και θ
προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον απαιτείται.

3.3

Ρ χρόνοσ άφιξθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ
αναγγελίασ βλάβθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ
τζςςερισ (4) ϊρεσ, ςε περίπτωςθ που θ αναγγελία δοκεί ζωσ
τθν 14.00 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, άλλωσ τθν 08.00 τθσ
επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ.
Εγγυθμζνοσ ανϊτατοσ ετιςιοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ λόγω
βλάβθσ DOWN TIME (≤ 12 θμερϊν) *ΘΞΕΤΕΥ:+

Υελίδα 112

19PROC005566020 2019-09-16
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙ11’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ ΥΦΡΧΥ ΡΤΡΧΥ ΣΑΤΡΧΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΣΡΧ ΑΦΡΤΡΧΟ ςτον
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡ και ςτθν ΣΑΤΑΞΕΦΤΡΣΡΙΘΥΘ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡΧ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
Α/Α ΣΑΤ.
ΦΕΧΟ.
ΣΤ/ΦΩΟ
1

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘΥ

ΓΕΟΙΜΑ

1.1

έσ υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτον εξοπλιςμό και κα
διεκπεραιωκοφν με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ του
αναδόχου, νοοφνται αυτζσ που ςχετίηονται με τθν
εγκατάςταςθ, θλεκτρικι τροφοδότθςθ και διαςφνδεςθ όλων
των ςυςκευϊν που περιλαμβάνονται ςτθν πράξθ, τθν
διευκζτθςθ και τισ αναγκαίεσ προςκικεσ του ενςφρματου
δικτφου, τθν εγκατάςταςθ νζων ικριωμάτων και τθν
αναδιοργάνωςθ των υπαρχόντων, όπωσ και των
καλωδιϊςεων
ςτον
κεντρικό
χϊρο
υπολογιςτϊν
/εξυπθρετθτϊν (data center ι computer room) του
Οοςοκομείου.

1.2

έσ υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ, που επίςθσ κα
διεκπεραιωκοφν με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ του
αναδόχου, πζραν όςων ρθτά αναφζρονται ςτισ επιμζρουσ
προδιαγραφζσ, νοοφνται όλεσ οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ
υλικοφ και λογιςμικοφ ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ςτισ
ανάγκεσ των χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να
διακζτει
τθν
βζλτιςτθ
λειτουργικότθτα
και
αποτελεςματικότθτα και να είναι εφχρθςτο και φιλικό προσ
τουσ κάκε κατθγορίασ χριςτεσ.

1.3

Ρι περιγραφζσ που ακολουκοφν προςδιορίηουν αδρά τισ
υπθρεςίεσ ανά κατθγορία και κζτουν οριςμζνα ελάχιςτα
ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Ξε τθ μελζτθ εφαρμογισ ο
ανάδοχοσ κα εξειδικεφςει, αναλυτικά και με λεπτομζρειεσ,
όλεσ τισ ςυναφείσ με τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ
εφαρμογζσ που κα ζχει προςφζρει απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ,
αφοφ ζχει λάβει υπ’ όψθ του και τισ επί τόπου εκτζλεςθσ του
ζργου ςυνκικεσ, ζτςι ϊςτε το τελικό λειτουργικό
αποτζλεςμα να ανταποκρίνεται ςτισ επιμζρουσ και ςτισ
γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ και ςτισ κακιερωμζνεσ
για παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ πρακτικζσ.

2

2.1

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΝΩΔΙΑΜΩΟ ΧΣΡΔΡΞΩΟ
Εγκατάςταςθ και πιςτοποίθςθ του αναγκαίου πακθτικοφ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ
απαιτιςεισ που κα προκφψουν από τθ μελζτθ εφαρμογισ,
με βάςθ τθν υφιςτάμενθ καλωδιακι υποδομι.
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2.2

Διαςφνδεςθ κάκε νζου αςφρματου Access Point με τον
αντίςτοιχο μεταγωγζα πρόςβαςθσ (acces/distribution
switch).

2.3

Διαςφνδεςθ χϊρου PACS ςτο Ακτινοδιαγνωςτικό Φμιμα με
το Computer Room, με χριςθ καλωδίου 12 μονότροπων
οπτικϊν ινϊν.

2.4

Διευκζτθςθ και αναδιάταξθ καλωδιϊςεων Computer Room
μεταξφ των διαφορετικϊν ικριωμάτων.

2.5

Εγκατάςταςθ νζου ικριϊματοσ ςτο Computer Room, για τθν
φιλοξενία του 2ου μεταγωγζα κορμοφ (core switch).

3

ΕΤΓΑΥΙΕΥ ΕΟΥΨΤΞΑΦΡΧ ΔΙΜΦΨΡΧ

3.1.

Εγκατάςταςθ των μεταγωγζων κορμοφ ςτο Computer Room.

3.2

Εγκατάςταςθ των μεταγωγζων πρόςβαςθσ (acces
/distribution switches) ςτουσ κατά τόπουσ κατανεμθτζσ.

3.3

Σαραμετροποίθςθ του ςυνόλου τθσ υποδομισ ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ που κα προκφψουν από
τθ μελζτθ εφαρμογισ του ζργου, με μετάπτωςθ των
λειτουργιϊν που εκτελοφνται κατά τθν τρζχουςα φάςθ από
τουσ υφιςτάμενουσ μεταγωγείσ κορμοφ.

4

ΕΓΜΑΦΆΥΦΑΥΘ ΑΥΨΤΞΑΦΡΧ ΔΙΜΦΨΡΧ

4.1

Εγκατάςταςθ των αςφρματων Access Points εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ χϊρου ςτισ κζςεισ που κα προκφψουν από τθ
μελζτθ εφαρμογισ, με γνϊμονα τθν αςφάλεια, τθ
λειτουργικότθτα και τθν αιςκθτικι των χϊρων
ενδιαφζροντοσ.

4.2

Σαραμετροποίθςθ των υφιςτάμενων ελεγκτϊν αςφρματου
δικτφου, για τθν ζνταξθ ςε αυτό των νζων Access Points.

5

ΕΓΜΑΦΆΥΦΑΥΘ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ

5.1

Εγκατάςταςθ των Firewalls ςτο Computer Room.

5.2

Σαραμετροποίθςθ του ςυνόλου τθσ υποδομισ, ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ που κα προκφψουν από
τθ μελζτθ εφαρμογισ του ζργου.

6

ΧΣΘΤΕΥΚΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ

6.1

Εγκατάςταςθ των νζων κεντρικϊν εξυπθρετθτϊν (servers)
και των λογιςμικϊν VMware και Vcenter standard edition.

6.2

Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ Microsoft Windows 2019 ι
ιςοδφναμου Active Directory Domain με δθμιουργία και
παραμετροποίθςθ
δφο
Virtual
Machines
και
παραμετροποίθςθ των απαραίτθτων users, groups, policies.

6.3

Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ DNS (forwarders
configuration, forward lookup & reverse lookup zone
creation).
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6.4

Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ DHCP (scope
creation & configuration), εφόςον απαιτθκεί.

6.5

Δθμιουργία File Server και μεταφορά όλων των
κοινόχρθςτϊν αρχείων και φακζλων των χρθςτϊν ςτθν δομι
φακζλων που κα δθμιουργθκεί ςτον νζο file server.

6.6

Υχεδιαςμόσ και δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ δομισ
φακζλων, θ οποία κα φιλοξενιςει τα αρχεία των χρθςτϊν
του Οοςοκομείου, εξαςφαλίηοντασ προςταςία των
δεδομζνων και ευκολία πρόςβαςθσ των χρθςτϊν.

6.7

Υφνδεςθ όλων των PCs του Οοςοκομείου ςτο νζο domain. Ρι
εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε θμζρεσ και ϊρεσ που κα
ςυμφωνθκοφν με τθν Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ του
Οοςοκομείου, ϊςτε να είναι ελάχιςτθ θ διακοπι τθσ
εργαςίασ των χρθςτϊν (αν απαιτθκεί Υάββατο – Μυριακι –
απογεφματα κλπ.), χωρίσ να περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ
νζων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων ςτα PC.

6.8

Χπθρεςίεσ μεταφοράσ τουλάχιςτον επτά (7) υφιςτάμενων
εξυπθρετθτϊν ςτθ νζα υποδομι, για όςουσ από αυτοφσ είναι
εφικτό. Ρι υπό μεταφορά εξυπθρετθτζσ κα προςδιοριςτοφν
με τθ μελζτθ εφαρμογισ τθσ πράξθσ.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙΙI’’
ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΕΟΙΑΙΡ ΕΓΓΤΑΦΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ (Ε.Ε.Ε.Υ.)
*άρκρου 79 παρ. 1 & 3 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων των οδθγιϊν

Υε ςυνθμμζνο αρχείο τθσ διακιρυξθσ περιλαμβάνονται:
1. Χπόδειγμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ τθσ διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .pdf, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτό τθσ μζροσ.
2. Φο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ τθσ διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .xml, το οποίο κα
μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ
θλεκτρονικισ

υπθρεςίασ

eΕΕΕΥ

-

eΦΕΧΔ

του

διαδικτυακοφ

τόπου

http://www.eprocurement.gov.gr, ςτο πεδίο: «Promitheus ESPDint – θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
eΕΕΕΥ-eΦΕΧΔ», τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’ΙV’’
ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΡΝΘΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ
Ρνομαςία Φράπεηασ ………………………………………………………..
Ματάςτθμα

………………………………………………………..

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Φ.Μ. FAX) …………

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………..

ΕΧΤέ ………………………………….

Σροσ: Φο Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ»
ΣΕΤΙΪΕΤΕΙΑΜΘ ΡΔΡΥ Ο. ΕΧΜΑΤΣΙΑΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΦΜ 56403
ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΑΤ…………………………………..
ΕΧΤΩ ……………………………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΧΤέ
………………………………..υπζρ

τθσ

επιχείρθςθσ

……………………….…με

Α.Ϊ.Ξ……………………

και

Δ/νςθ

………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό για τθν
………………………………………………………………………………………………………………………………………………ςφμφωνα

με

τθν υπ’ αρικ. ……./…………….. διακιρυξι ςασ, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν
………………..
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………………………
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΟΣΔΔ,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί
από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ.
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ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΡΝΘΥ ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ

Ρνομαςία Φράπεηασ……………………..
Ματάςτθμα

…………………….

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Φ.Μ. fax)

Θμερομθνία ζκδοςθσ……………
ΕΧΤέ …………………………….
Σροσ
Γ.Ο. «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ» ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ
ΣΕΤΙΪΕΤΕΙΑΜΘ ΡΔΡΥ Ο. ΕΧΜΑΤΣΙΑΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΦΜ 56403

ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΑΤ. ……………..….…… ΕΧΤΩ ………….…
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ΕΧΤέ……….. (και ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ
τθσ επιχείρθςθσ…………………………………………………………. με Α.Ϊ.Ξ……………………
Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με
αρικμό

………………...

ςφμβαςθσ,

που

υπζγραψε

μαηί

ςασ

για

τθν

………………………………………………………………………………………………………………………………………………(αρ.
διακιρυξθσ ……./………) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ ςυμβατικισ προ Ϊ.Σ.Α. αξίασ …………..…
ΕΧΤέ αυτισ.
- Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
- Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν ……………….. ι τθν
επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ο.Σ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηα μασ.
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’V’’
ΣΙΟΑΜΑΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ΜΑΙ ΕΦΘΥΙΑΥ ΑΞΡΙΒΘΥ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ & ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)

ΕΙΔΡΥ
Α/Α
ΡΟΡΞΑΥΙΑ/ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ

ΞΡΟΦΕΝΡ
/ΜΩΔΙΜΡΥ

ΣΡΥΡ
ΦΘΦΑ
*τεμ.+

1

Εφαρμογι υποβοικθςθσ
και υποςτιριξθσ ιατρικϊν
αποφάςεων CDS και
διαςφνδεςθ εφαρμογισ
με φάκελο αςκενοφσ για
λιψθ ςτοιχείων και
καταχϊρθςθ, με
απεριόριςτο αρικμό
αδειϊν χριςθσ εντόσ
Οοςοκομείου, για 3 ζτθ.

1

2

80 άδειεσ χριςθσ εκτόσ
νοςοκομείου, για
επιλεγμζνουσ γιατροφσ,
για 3 ζτθ.

1

3

4

Επζκταςθ υφιςτάμενου
αςυρμάτου δικτφου Wi-Fi
για κάλυψθ του 100%
των χϊρων του
νοςοκομείου
(περιλαμβάνονται όλα τα
πρόςκετα access points
και οι ελεγκτζσ δικτφου)
Μεντρικοί διανομείσ
δικτφου (core switches)
48 κυρϊν

κατ'
αποκοπι

2

5

Φοπικοί διακόπτεσ
διανομισ (distribution
switches) 10GBS

10

6

Εξοπλιςμόσ προςταςίασ
(fire walls) για
αςφρματουσ χριςτεσ

4

7

Μεντρικοί εξυπθρετθτζσ
(servers) εφαρμογϊν

4
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ΥΧΟΡΝΙΜΘ
ΦΙΞΘ
ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ*
*€ προ ΦΣΑ+

ΕΦΘΥΙΑ ΑΞΡΙΒΘ
ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ - ΦΕΧΟΙΜΘΥ
ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ - ΣΑΤΡΧΘΥ
ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΕΩΟ**
(≤10% τθσ τιμισ προςφοράσ)
*€ προ ΦΣΑ+
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8

Φερματικά χειρόσ
γιατρϊν, Android 9.0, για
τθν εφαρμογι CDS.

40

9

Φερματικά χειρόσ
νοςθλευτϊν, Android
9.0, με ςάρωςθ, για τθν
εφαρμογι SAFEBLOOD®.

20

10

Χπθρεςίεσ μελζτθσ
εφαρμογισ,
εγκατάςταςθσ και
παραμετροποίθςθσ (εδ.
1.3.2.10 & 1.3.2.11 τθσ
διακιρυξθσ).

κατ'
αποκοπι

11

12

Αναδιατάξεισ και
καλωδιϊςεισ ςτο Server
Room
Χπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
χρθςτϊν και υποςτιριξθσ
πιλοτικισ λειτουργίασ για
χρονικό διάςτθμα ≥ 6
μθνϊν

κατ'
αποκοπι

κατ'
αποκοπι

ΥΧΟΡΝΡ

0,00

0,00

* που θ τιμι είδουσ είναι μθδενικι, νοείται ότι παρζχεται δωρεάν ι ότι ζχει ςυνυπολογιςκεί και περιλαμβάνεται ςτθν τιμι
άλλου είδουσ.
** Ιςχφει για πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ.

ΕΣΙΝΕΓΡΞΕΟΡΥ ΦΤΡΣΡΥ ΣΝΘΤΩΞΘΥ ΦΡΧ ΦΙΞΘΞΑΦΡΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ

Εδάφιο 5.1.1 (α)

Εξόφλθςθ του 100% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν
οριςτικι παραλαβι τθσ πράξθσ,
κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο
1.3.3.

ΟΑΙ/ΡΫΙ

Εδάφιο 5.1.1 (β)

Ξε χοριγθςθ ζντοκθσ
προκαταβολισ εκ ποςοςτοφ 40%
τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ
Ϊ.Σ.Α., με προχπόκεςθ τθν
κατάκεςθ εγγφθςθσ όπωσ ορίηεται,
και τθν καταβολι του υπολοίπου
ςε τρεισ (3) δόςεισ, ςε διακριτζσ
φάςεισ του ζργου, όπωσ ορίηεται.

ΟΑΙ/ΡΫΙ
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ‘’VI’’
ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικ. 008/2019)
ΥΧΞΒΑΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΤΑΠΘΥ ΞΕ ΦΙΦΝΡ: «ΔΙΕΧΤΧΟΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΣΕ ΓΙΑ ΦΡΧΥ
ΑΥΘΕΟΕΙΥ ΜΑΙ ΦΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ ΦΡΧ Γ.Ο.Θ. ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»
Υτθ Θεςςαλονίκθ ςιμερα ………………, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι, αφενόσ το ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ
ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ "ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ", που εδρεφει ςτθν Θεςςαλονίκθ, περιφερειακι οδόσ - Οζα Ευκαρπία,
ΦΜ 56403, ΑΪΞ: 090074403, ΔΡΧ: Εϋ Θεςςαλονίκθσ, νόμιμα εκπροςωποφμενο από τον πρόεδρο του
Δ.Υ. κ. Βαςίλειο Σαπά, που χάριν ςυντομίασ κα καλείται "ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ" και αφετζρου θ εταιρία με τθν
επωνυμία
…………………………………..
που
εδρεφει
…………………………………………………….
ΦΜ
…………………………… ΑΪΞ: ………………………., ΔΡΧ: ………………….. και εκπροςωπείται νόμιμα από τον
………………………………..που ςτο εξισ-χάριν ςυντομίασ- κα καλείται "ΑΟΑΔΡΫΡΥ".
Ζχοντασ υπόψθ:
α) Φισ διατάξεισ του Ο.4412/2016.
β) Φθν υπ’ αρ. πρωτ. 6502/23.11.2018 απόφαςθ του Σεριφερειάρχθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ για ζνταξθ
τθσ πράξθσ «Διεφρυνςθ υπθρεςιϊν ΦΣΕ για τουσ αςκενείσ και το προςωπικό του Γ.Ο.Θ.
«ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ» με κωδικό ΡΣΥ 5029875, ςτον Άξονα Σροτεραιότθτασ «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ
χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν, των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν» του Ε.Σ. «Μεντρικι
Ξακεδονία 2014-2020», επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ 872.000,00 €.
γ) Φθν υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθ (α/α ςυςτιματοσ: 79412), οι όροι τθσ οποίασ αποτελοφν
αναπόςπαςτο προςάρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
δ) Φθν από …………………….. προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλόμενου, τθν οποία κατζκεςε ςτον
διενεργθκζντα διεκνι ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό.
ε) Φθν υπ' αρικ. …………………………………………… κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Υ. του Οοςοκομείου,
με τθν οποία θ ………………… ςυμβαλλόμενθ ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ επικεφαλίδασ,
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Άρκρο 1 - Ρρολογία
Ανάδοχοσ

Ρ/θ …… που ζχει επιλεγεί και κλθκεί να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να
υλοποιιςει το ςφνολο τθσ πράξθσ.

Ανακζτουςα Αρχι

Φο Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ», το οποίο κα υπογράψει με τον ανάδοχο
τθν ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.

Αντίκλθτοσ

Φο πρόςωπο που ο υποψιφιοσ ΑΟΑΔΡΫΡΥ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν
οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο,
ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο
για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν.

ΕΔΔΑΣ

Επιτροπι διενζργειασ /αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.

ΕΣΣ

Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ τθσ πράξθσ.
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Επίςθμθ γλϊςςα τθσ Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Θ προςφορά και θ ςφμβαςθ
ςφμβαςθσ
είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ζργο

Φο ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ πράξθσ.

Μανονιςμόσ
Σρομθκειϊν

Θ ιςχφουςα νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων (Ο.4412/2016).

Μφριοσ του Ζργου

Φο Γενικό Οοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ»

Σροχπολογιςμόσ
πράξθσ

Θ εκτιμϊμενθ από το Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ» ωσ πικανι δαπάνθ για τθν
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.

Υφμβαςθ

Φο παρόν ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν
για το ςφνολο τθσ πράξθσ, δθλαδι μεταξφ του Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕέΤΓΙΡΧ», ωσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και του ……..., ωσ αναδόχου τθσ πράξθσ.

Υυμβατικά τεφχθ

Φα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του Οοςοκομείου και του Αναδόχου, κακϊσ
και όλα τα τεφχθ που τθν ςυνοδεφουν και τθν ςυμπλθρϊνουν και
περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ:
α. τθ παροφςα ςφμβαςθ,
β. τθν προςφορά (τεχνικι και οικονομικι) του Αναδόχου.
γ. τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ πράξθσ.
δ. τθν υπ’ αρικμ. …/κζμα ../………… απόφαςθ κατακφρωςθσ.

Υυμβατικό τίμθμα
Φμθματικι
παραλαβι
Ρριςτικι παραλαβι

Φο ςυνολικό τίμθμα τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ).
Σροςωρινι παραλαβι των εκάςτοτε παραδοτζων.
Σαραλαβι του ςυνόλου τθσ πράξθσ, μετά και τθν επιτυχι περαίωςθ τθσ
πιλοτικισ λειτουργίασ.
Άρκρο 2 – Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ

Ξε τθν παροφςα ςφμβαςθ το ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ανακζτει και ο ΑΟΑΔΡΫΡΥ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ
αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΔΙΕΧΤΧΟΥΘ
ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΣΕ ΓΙΑ ΦΡΧΥ ΑΥΘΕΟΕΙΥ ΜΑΙ ΦΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ ΦΡΧ Γ.Ο.Θ. ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ» και κωδικό ΡΣΥ
5029875, που είναι ενταγμζνθ ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «ΜΕΟΦΤΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ 2014-2020», με
ςτόχο τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ νοςθλείασ και τθν καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων του
Οοςοκομείου. Φο ζργο περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ εφαρμογισ υποςτιριξθσ κλινικϊν/ιατρικϊν
αποφάςεων (CDS) με απεριόριςτο αρικμό τριετϊν αδειϊν χριςθσ εντόσ και 80 άδειεσ χριςθσ εκτόσ του
Οοςοκομείου και τθν ςφνδεςι τθσ με τον ιατρικό φάκελο των αςκενϊν του Οοςοκομείου, τθν επζκταςθ
του αςφρματου δικτφου μεταφοράσ δεδομζνων του Οοςοκομείου (Wi-Fi), με ςτόχο τθν κάλυψθ του
100% των εςωτερικϊν χϊρων, τθν αναβάκμιςθ των υπολογιςτικϊν υποδομϊν με τζςςερισ (4)
κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ (servers), πλιρωσ εγκατεςτθμζνουσ ςτο data center του Οοςοκομείου, τθν
αναβάκμιςθ των υποδομϊν του ενςφρματου δικτφου του Οοςοκομείου με τθν προςκικθ και
παραμετροποίθςθ δφο (2) κεντρικϊν διανομζων δικτφου (core switches), 48 κυρϊν ζκαςτοσ και τθν
προςκικθ και παραμετροποίθςθ δζκα (10) τοπικϊν διακοπτϊν διανομισ (distribution switches), τθν
αναβάκμιςθ των υποδομϊν αςφαλείασ του αςυρμάτου δικτφου με τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και
παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ προςταςίασ (fire walls) για αςφρματουσ χριςτεσ (GDPR compliance), τθν
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προμικεια και παραμετροποίθςθ τερματικϊν χειρόσ για χριςθ των ωσ άνω εφαρμογϊν και
ςυγκεκριμζνα ςαράντα (40) ταμπλετϊν Android 9.0 γιατρϊν, για τθν εφαρμογι CDS και είκοςι (20)
ταμπλετϊν Android 9.0 νοςθλευτϊν με ςάρωςθ, για τθν εφαρμογι SAFEBLOOD®, που ιδθ αναπτφςςεται
από το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Σλθροφορικισ και Ξθχανοργάνωςθσ και τθν εργονομικι αναδιάταξθ
του εξοπλιςμοφ (με ενδεχόμενθ προςκικθ ερμαρίων και ικριωμάτων) και τισ απαιτοφμενεσ καλωδιϊςεισ
ςτο Server Room του Οοςοκομείου.

Θ πράξθ κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ: 1) τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 2) τθσ υπ’ αρικμ.
008/2019 διακιρυξθσ διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου τθσ πράξθσ, 3) τθσ υπ. αρ.
…/κζμα ../......2019 απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 4) τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ του
αναδόχου.
Άρκρο 3 – Φμιματα, φάςεισ υλοποίθςθσ και παραδοτζα τθσ πράξθσ
Ρι φάςεισ που κα υλοποιθκοφν από τον ανάδοχο, ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου, είναι οι ακόλουκεσ:
Ϊάςθ Α: Ξελζτθ εφαρμογισ και ζγκριςθ αυτισ.
Ϊάςθ Β: Σρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ.
Ϊάςθ Γ: Εκπαίδευςθ προςωπικοφ.
Ϊάςθ Δ: Σιλοτικι λειτουργία
Ϊάςθ Ε: Ρριςτικι παραλαβι.
Σαραδοτζα του ζργου αποτελοφν:
i.

Θ μελζτθ εφαρμογισ, που κα ςυνταχκεί από τον ανάδοχο και κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ εντόσ
τριάντα (30) το πολφ θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται
ςτο εδ. 1.3.2.11 τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ.

ii.

Φα είδθ εξοπλιςμοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο παράρτθμα «I» τθσ διακιρυξθσ, πλιρωσ
εγκατεςτθμζνα ςε κανονικι λειτουργία.

iii.

Φα είδθ ζτοιμου λογιςμικοφ και οι εφαρμογζσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο παράρτθμα
«Ι» τθσ διακιρυξθσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνα και παραμετροποιθμζνα, ςε κανονικι λειτουργία.

iv.

Ρι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και διαςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ και του
λογιςμικοφ, που κα παραςχεκοφν από τον ανάδοχο ςτο πλαίςιο και για τθν πλιρθ υλοποίθςθ
τθσ πράξθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν τεχνικι και τθν οικονομικι του προςφορά και
ςτθ μελζτθ εφαρμογισ, θ οποία –μετά τθν ζγκριςι τθσ- κα αποτελεί αναπόςπαςτο προςάρτθμα
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

v.

Ρι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του Οοςοκομείου, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται
ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου και κα εξειδικευτοφν ςτθ μελζτθ εφαρμογισ.
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vi.

Ρι υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυνόλου τθσ πράξθσ, όπωσ αναλυτικά προςδιορίηονται
ςτθν παρ. 1.3.3 τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ.

Άρκρο 4 – Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ – Χρόνοσ παράδοςθσ
1.

Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ορίηεται ςε ….. (..) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ

παροφςασ.
2. έσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ.
3. Θ ολοκλιρωςθ και παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, που
ςυντάςςεται και εγκρίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και –μετά τθν
ζγκριςι του- αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.

Άρκρο 5 – Σαρακολοφκθςθ και παραλαβι τθσ πράξθσ
Για τισ ανάγκεσ τθσ διοίκθςθσ/διαχείριςθσ του ζργου ζχει ςυγκροτθκεί ομάδα διοίκθςθσ/διαχείριςθσ
(Ρ.Δ.Ε.) με τθν με αρ. πρωτ. 1538 ΔΥ/19.12.2018 απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Οοςοκομείου, ενϊ
για τισ ανάγκεσ παραλαβισ του ζργου κα ςυγκροτθκεί, με απόφαςθ του Σροζδρου του Δ.Υ. του
Οοςοκομείου, Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ (ΕΣΣ).
Θ ΕΣΣ κα παρακολουκεί τθν πορεία των εργαςιϊν ςε όλο το διάςτθμα εξζλιξθσ του ζργου και είναι
αρμόδια για τθν ζγκριςθ και πιςτοποίθςθ του ςυνόλου των παραδοτζων, με βάςθ τθ διαδικαςία
παραλαβισ, που περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια.
Επιπλζον των παραλαβϊν, θ ΕΣΣ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίθτουσ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ,
κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν κάκε φάςθσ.
Σαρακολοφκθςθ κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν
Ρ ανάδοχοσ κακ' όλθ τθ διάρκεια εξζλιξθσ των εργαςιϊν κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ρ.Δ.Ε. και τον
υπεφκυνο του ζργου και κα παρζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία, διευκολφνοντασ το ζργο του ςυντονιςμοφ
και ελζγχου.
Βαςικι δραςτθριότθτα τθσ Ρ.Δ.Ε., κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, είναι θ παρακολοφκθςθ και ο
δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ του εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, όπωσ των παρεχόμενων από
τον ανάδοχο υπθρεςιϊν, ϊςτε αυτζσ να μθν αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότθτασ και
πλθρότθτασ.
Υε κάκε περίπτωςθ και ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ εξζλιξθσ του ζργου, εάν θ Ρ.Δ.Ε. διαπιςτϊνει μθ
ςυμμορφϊςεισ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ τικζμενεσ προδιαγραφζσ, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον
ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προβεί ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ και να αναφζρει αυτζσ ςτο
Οοςοκομείο, εντόσ το πολφ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν

Υελίδα 124

19PROC005566020 2019-09-16
ευρθμάτων.
Εφόςον διαπιςτωκεί διατιρθςθ των μθ ςυμμορφϊςεων και μετά τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ, παράλειψθ
διορκωτικϊν ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ του Οοςοκομείου, τότε θ Ρ.Δ.Ε. μπορεί να ειςθγθκεί
προσ το Δ.Υ. του Οοςοκομείου τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν για τθν κιρυξθ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου.
Διαδικαςία παραλαβισ
Θ ΕΣΣ γνωμοδοτεί για τθν παραλαβι των επιμζρουσ φάςεων του ζργου, μετά τθν ςυμβατικι
ολοκλιρωςθ κάκε διακριτοφ ςταδίου. Θ παραλαβι πραγματοποιείται μζςω του ελζγχου του ςυνόλου
των προβλεπόμενων παραδοτζων, για τα οποία αξιολογείται θ ποςοτικι και ποιοτικι πλθρότθτα
/αρτιότθτα.
Για τθν ςθματοδότθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ κάκε ςταδίου και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο
ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν ΕΣΣ αίτθμα παραλαβισ, με το οποίο διαβιβάηει ενδεικτικά τα ακόλουκα:
-

Αναφορά πεπραγμζνων και εργαςιϊν.

-

Χλικό τεκμθρίωςθσ για κάκε παραδοτζο, που αφορά προμικειεσ και υπθρεςίεσ.

-

Ζντυπα και θλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτζων, που αφοροφν ςε μελζτεσ,

λογιςμικό, άδειεσ χριςθσ κλπ.
Για τθν παραλαβι του κάκε ςταδίου του ζργου θ ΕΣΣ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε
ιδιαιτερότθτεσ, πραγματοποιεί αξιολόγθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ πλθρότθτασ /αρτιότθτασ των
παραδοτζων, μζςω:
-

Αναςκόπθςθσ και αξιολόγθςθσ μελετϊν, αναφορϊν και λοιπϊν εντφπων παραδοτζων και υλικοφ

τεκμθρίωςθσ.
-

Διενζργειασ ελζγχων αποδοχισ για τα επιμζρουσ προϊόντα – παραδοτζα.

Υτθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ προδιαγραφζσ, οι παρατθριςεισ τθσ επιτροπισ
διαβιβάηονται εγγράφωσ ςτον ανάδοχο, το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ. Εκτιμϊντασ το εφροσ των απαιτοφμενων αλλαγϊν, θ ΕΣΣ
κακορίηει το χρονικό διάςτθμα λιψθσ των απαραίτθτων διορκωτικϊν μζτρων και επανυποβολισ του
αιτιματοσ παραλαβισ. Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί ζωσ δφο το πολφ φορζσ.
Θ διαδικαςία παραλαβισ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου από τθν ΕΣΣ. Εάν
παρζλκει το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, χωρίσ θ ΕΣΣ να κοινοποιιςει τισ παρατθριςεισ τθσ ςτον
ανάδοχο ι να ςυντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτζα κεωροφνται ότι ζχουν παραλθφκεί
προςωρινά.
Φο χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε φάςθσ δεν επθρεάηει τον
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων
φάςεων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε φάςθσ δεν δφναται να πραγματοποιθκεί, εάν δεν ζχουν
ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων φάςεων.
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Φόποσ υλοποίθςθσ – παράδοςθσ τθσ πράξθσ
Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το ςφνολο των μελετϊν, εξοπλιςμοφ και εργαςιϊν ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Οοςοκομείου.
Άρκρο 6 – Σοινικζσ ριτρεσ - Εκπτϊςεισ
6.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δ.Υ. του Οοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν υλοποιιςει τθν πράξθ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του
ζχει δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δ.Υ. του
Οοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που τυχόν χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου,
με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι
και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
6.2. Αν θ πράξθ, με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου, περαιωκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του τμιματοσ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν,
για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Ρι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο ανάδοχοσ αποδείξει ότι
θ κακυςτζρθςθ οφείλεται, εν όλω ι εν μζρει, ςε ανϊτερθ βία ι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
6.3. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων ειδϊν με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του Δ.Υ. του Οοςοκομείου μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

Άρκρο 7 – Αμοιβι – Φρόποσ πλθρωμισ
7.1. Θ ςυνολικι αμοιβι που κα καταβλθκεί από το Οοςοκομείο ςτον ανάδοχο για τθν παροφςα πράξθ
ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………… ΕΧΤΩ και .. λεπτϊν (………… €), πλζον ΪΣΑ (24%) εκ …………..
χιλιάδων ………… ΕΧΤέ και .. λεπτϊν (………… €), ιτοι ςυνολικά ςε ………………….. χιλιάδεσ ……………… ΕΧΤΩ
και .. λεπτά (…………… €). Ρ ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αποδεχόμενοσ το
ςυμβατικό αντάλλαγμα ωσ επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ,
μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του.
7.2. Υτο ωσ άνω τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων, οι επιβαρφνςεισ για τισ
άδειεσ χριςθσ προϊόντων λογιςμικοφ, οι νόμιμεσ κρατιςεισ, τα τυχόν τζλθ, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,
κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, το επιχειρθματικό όφελοσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν
π λ ι ρ θ εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ του Οοςοκομείου. Ρ ανάδοχοσ
παραιτείται ρθτά από τυχόν μελλοντικι αξίωςι του από το άρκρο 388 Α.Μ., για το οποίο επιπλζον
δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο για το ςυγκεκριμζνο ζργο και τθ ςυγκεκριμζνθ
ςφμβαςθ, άλλωσ παραιτείται από κάκε ενδεχόμενθ αξίωςι του.
7.3. Φα τίμθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παραμζνει ςτακερό και δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι
αναπροςαρμογι ζωσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ.
7.4. Θ ωσ άνω αμοιβι δφναται να καταβλθκεί ςτον ανάδοχο κατά τον τρόπο που αυτόσ ζχει επιλζξει με
Υελίδα 127

19PROC005566020 2019-09-16
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, δθλαδι είτε ςυνολικά, μετά το πζρασ και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ
πράξθσ, είτε τμθματικά, ςε τζςςερισ (4) δόςεισ, ωσ εξισ:
→ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ εκ ποςοςτοφ 40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., με
προχπόκεςθ τθν κατάκεςθ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.
4.1 και ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου ςε τρεισ (3) δόςεισ ωσ
εξισ:
→ 1θ δόςθ εκ ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., μετά τθν ζγκριςθ του παραδοτζου τθσ
μελζτθσ εφαρμογισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο εδάφιο 1.3.2.9 τθσ παροφςασ.
→ 2θ δόςθ εκ ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., μετά τθν προςωρινι παραλαβι του
εδαφίου 1.3.3 και τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου.
→ 3θ δόςθ εκ ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ
πράξθσ, κατά τα οριηόμενα επίςθσ ςτο εδάφιο 1.3.3 τθσ παροφςασ και τθν υπογραφι του ςχετικοφ
πρωτοκόλλου.
*κα διαγραφεί θ μία εκ των δφο περιπτϊςεων αναλόγωσ+
7.5. Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Ματά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
είναι απαραίτθτθ για κάκε πλθρωμι.
7.6. Υθμειϊνεται ακόμθ ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ, με βάςθ το Ο. 2238/94 (ΪΕΜ 151/Α/94), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7.7. Μάκε πλθρωμι υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ νόμιμεσ κρατιςεισ:
 Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Υυμβάςεων (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
 Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΪΣΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
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από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016), εφόςον και
αφότου εκδοκεί θ από τισ ίδιεσ διατάξεισ προβλεπόμενθ ΜΧΑ.
 Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
 Μράτθςθ 2,00% υπζρ του Μεφαλαίου Μοινωνικισ και Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Χπουργείου Χγείασ
και Μοινων. Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 3 εδ. εϋ περ. εεϋ Ο. 3580/2007).
7.7. Φο Οοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων.
7.8. λα τα ζξοδα ταξιδιϊν, διαμονισ, διατροφισ, εκπαίδευςθσ κτλ. ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, (ςτα παραπάνω δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα ζξοδα του προςωπικοφ ι μελϊν
επιτροπϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ), ακόμθ και αυτϊν που κα προκφψουν από πικανζσ τροποποιιςεισ ι
οποιεςδιποτε αλλαγζσ επί τθσ ςφμβαςθσ, αποτελοφν υποχρζωςθ του αναδόχου.

Άρκρο 8 – Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
8.1. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ κατζκεςε ςτο Οοςοκομείο τθ με αρικμό
…………........... εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………………. (ονομαςία τράπεηασ), για ποςό ………………. χιλιάδων
………………… ΕΧΤΩ και .. λεπτϊν (…………… €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του
αναδόχου, χωρίσ τον ΪΣΑ), ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το
αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ διακιρυξθσ.
8.2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται κατά τα οριηόμενα ςτισ παρ. 4.1.1 και
4.1.2 τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ.
8.3. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του Οοςοκομείου, με τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ
τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον ανάδοχο, ςε διάςτθμα πζντε (5) θμερϊν από τθν
ειδοποίθςθ αυτισ για τθν επικείμενθ κατάπτωςθ. Υτθν περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ, το Οοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 6 και 17 τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 9 - Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
9.1. Ξε τθν παροφςα ο ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, του
λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν που περιλαμβάνονται ςτθν πράξθ, για …. (..) ζτθ από τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του.
9.2. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, του λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν, καλφπτεται από
εγγυθτικι επιςτολι, εκ ποςοςτοφ 2,5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΪΣΑ, για το χρονικό διάςτθμα
από τθν οριςτικι παραλαβι τθσ πράξθσ ζωσ και τθν εκπνοι του χρόνου τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4.1.2 τθσ διακιρυξθσ.
Ξε τθν προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι
καλισ εκτζλεςθσ.
9.3. Ματά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και οι άδειεσ χριςθσ του λογιςμικοφ και
των εφαρμογϊν, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία και λειτουργικότθτα του ςυνόλου τθσ
πράξθσ ςτθν κατάςταςθ που παραλιφκθκε.
9.4. Υτθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι/και εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε
περίπτωςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ μζρουσ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και οι εργαςίεσ και τα
υλικά των ελζγχων καλισ λειτουργίασ/ προλθπτικϊν ςυντθριςεων και βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ,
που κα πραγματοποιοφνται κατ’ ζτοσ, κατά το διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ, ϊςτε ο εξοπλιςμόσ να
ευρίςκεται πάντα ςε πλιρθ λειτουργικι ετοιμότθτα. Σεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ενϊ δεν
περιλαμβάνονται τα κάκε φφςθσ αναλϊςιμα υλικά κακϊσ και τυχόν βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι
χριςθ ι τθν χριςθ ακατάλλθλου, μθ εγκεκριμζνου από τον καταςκευαςτι, περιφερειακοφ υλικοφ. Ρμοίωσ
περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςε ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ του λογιςμικοφ και
των διαςυνδζςεϊν του με άλλεσ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, κακϊσ και όλεσ οι αναβακμίςεισ (upgrades) και
οι ενθμερϊςεισ (updates) των βάςεων δεδομζνων τθσ εφαρμογισ CDS, που κα εκδοκοφν κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Υτθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ
τθσ εφαρμογισ, κακϊσ και οι τυχόν πρόςκετεσ παραμετροποιιςεισ, εφόςον απαιτοφνται.
9.5. Ματά τθν διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να ιδρφςει βλαβολθπτικό κζντρο
(help desk), με το οποίο τουλάχιςτον τρία (3) εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ του Οοςοκομείου κα μποροφν να
επικοινωνοφν ςε 24ωρθ βάςθ, όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, με χριςθ ςφντομου αρικμοφ κλιςθσ ι/και
κινθτοφ τθλεφϊνου, όπωσ και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Υε κάκε περίπτωςθ, εφόςον κάποια
βλάβθ/δυςλειτουργία δεν καταςτεί δυνατό να αποκαταςτακεί με από απόςταςθ επζμβαςθ,
κακοδθγοφμενθ ι μθ, οι χρόνοι άφιξθσ του τεχνικοφ του αναδόχου ορίηονται κατά περίπτωςθ είδουσ
εξοπλιςμοφ/ςυςτιματοσ, όπωσ ειδικότερα αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ
«Α» τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ.
9.5. Ρ μζγιςτοσ αποδεκτόσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ (down-time) των βαςικϊν ςτοιχείων εξοπλιςμοφ
(εφαρμογι CDS, εξυπθρετθτζσ, κεντρικοί και τοπικοί διανομείσ, firewalls, access points) και λογιςμικοφ
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χωρίσ μείηονα ςφάλματα, βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ, ςυμφωνείται ςε ….. (..) θμζρεσ ετθςίωσ, κατά το
χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Υε περίπτωςθ που για κάποιο από τα βαςικά αυτά
ςτοιχεία εξοπλιςμοφ ι/και λογιςμικοφ και εφαρμογϊν διαπιςτωκεί υπζρβαςθ του μζγιςτου εγγυθμζνου
ετιςιου χρόνου μθ λειτουργίασ, κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, παρατείνεται αυτοδικαίωσ ο χρόνοσ
εγγφθςθσ και δωρεάν τεχνικισ υποςτιριξθσ για δζκα (10) θμζρεσ για κάκε θμζρα (ι κλάςμα αυτισ)
υπζρβαςθσ του ωσ άνω ορίου.

Άρκρο 10 – Υυντιρθςθ μετά τθν εγγφθςθ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυντιρθςθσ
10.1. Ξετά τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, το Οοςοκομείο δφναται να ανακζςει και ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναλάβει, με τουσ ίδιουσ όρουσ που ιςχφουν και για τθν περίοδο τθσ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, τθν ςυντιρθςθ και πλιρθ τεχνικι κάλυψθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και
εφαρμογϊν τθσ πράξθσ, εν όλω ι εν μζρει, με τισ ετιςιεσ αμοιβζσ που ζχει περιλάβει, για κάκε είδοσ ι
ομάδα ειδϊν, ςτθν οικονομικι του προςφορά, βάςει του παραρτιματοσ «V» τθσ διακιρυξθσ. Ρι αμοιβζσ
αυτζσ καταχωροφνται ςτο παράρτθμα «Β» τθσ παροφςασ.
10.2. Υτισ αμοιβζσ αυτζσ, οι οποίεσ ιςχφουν για τα πρϊτα πζντε (5) ζτθ μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ τθσ πράξθσ, νοοφνται περιλαμβανόμενα όλα τα ανταλλακτικά για τον εξοπλιςμό
και όλεσ οι αναβακμίςεισ και οι απαιτοφμενεσ άδειεσ χριςθσ για το λογιςμικό, κακϊσ και όλεσ οι
αναβακμίςεισ, ενθμερϊςεισ βάςεων δεδομζνων και οι απαιτοφμενεσ άδειεσ χριςθσ για τθν εφαρμογι
CDS, παραμζνουν δε ςτακερζσ, μθ επιδεχόμενεσ αναπροςαρμογισ, πλθν τθσ τυχόν ετιςιασ τιμαρικμικισ,
με βάςθ τθν επίςθμθ ετιςια μεταβολι του ΔΦΜ τθσ ΦτΕ.
10.3. Ματά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του
εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ που ζχει εγκαταςτιςει. Επίςθσ κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να
αποκακιςτά απροφάςιςτα οποιαδιποτε βλάβθ, με τρόπο και ςε χρόνο ανάλογα με τα όςα
περιγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ για τισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ.

Άρκρο 11 – Εκπαίδευςθ προςωπικοφ Οοςοκομείου - Σιλοτικι λειτουργία
11.1. Ρ ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Οοςοκομείου κατά τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 4 των γενικϊν όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (παράρτθμα «Ι» - ενότθτα 1). Επιπλζον,
πζραν των βαςικϊν εκπαιδεφςεων, ςτθν υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ κατά τα οριηόμενα ςτισ
παραγράφουσ που ακολουκοφν, περιλαμβάνεται και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Οοςοκομείου
υπό πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ όλων των ςυςτθμάτων τθσ πράξθσ (on the job training), που κα
πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνεσ του αναδόχου.
11.2. Ξε τθν προςφορά του και τθν παροφςα ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ ζχει αποδεχκεί τθν, χωρίσ επιπλζον
αμοιβι, υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυνόλου τθσ πράξθσ, με τουσ όρουσ τθσ παρ. 1.3.3 τθσ
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υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ.

Άρκρο 12 – Χποχρεϊςεισ αναδόχου – Χρονοδιάγραμμα - Εκχϊρθςθ – Αςφαλίςεισ
12.1.

Εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ πρζπει να

υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Οοςοκομείου. Εντόσ το πολφ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι του, το χρονοδιάγραμμα
εγκρίνεται από τθν Ρμάδα Διοίκθςθσ/Διαχείριςθσ του Ζργου (Ρ.Δ.Ε.), ωσ ζχει ι με τροποποιιςεισ. Εάν κατά
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου προκφψει ανάγκθ τροποποίθςθσ ςτο χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν,
τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται από τον ανάδοχο προσ τθν Ρ.Δ.Ε., θ οποία –με τθ ςειρά τθσ- κα
τισ ειςθγείται προσ το Διοικθτικό Υυμβοφλιο του Οοςοκομείου, το οποίο και κα τισ εγκρίνει κατά
περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει.
12.2. Μακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
ομάδα διοίκθςθσ (Ρ.Δ.Ε.) και επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ πράξθσ (ΕΣΣ) του
Οοςοκομείου, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ, ςχετικζσ με
τθν εκτζλεςι τθσ.
12.3. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν το ζργο
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ
αποφάςεων.
12.4. Ρ ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε
τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ ςτθν αποκατάςταςι τθσ.
12.5. Υε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ τθσ οποίασ τον βαρφνει εξ ολοκλιρου, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται, μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο Οοςοκομείο τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
12.6. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ, από τον ανάδοχο προσ οποιονδιποτε τρίτο, των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ, εκτόσ τθσ αμοιβισ του, τθν οποία μπορεί να
εκχωριςει ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του. Ρ ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε
οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του
Οοςοκομείου, θ οποία δίδεται, κατά τθν -απόλυτθ αλλά πλιρωσ αιτιολογθμζνθ- κρίςθ του, ςε ιδιαίτερα
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μόνον για ιδιαίτερα ςοβαρό λόγο. Υε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ ο ανάδοχοσ
είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ ηιτθςθ εκ μζρουσ του
Οοςοκομείου. Υε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του
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υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, λόγω τθσ ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε
το Οοςοκομείο ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Φυχόν εκχϊρθςθ –
μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ αυτισ και υπόκειται υποχρεωτικά ςτθν
ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ, με τθν ςχετικι διαδικαςία να αποτελεί ευκφνθ του
Οοςοκομείου.
12.7. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ρθτά
ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα
(ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.), το Οοςοκομείο ουδεμία
ευκφνθ φζρει ζναντι τθσ εκδοχζωσ τράπεηασ.
12.8. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
12.9. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Ξε τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι ςε όλα τα
ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα
ςυνεχίςει να λειτουργεί ομοίωσ, τόςο κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ όςο και μετά τθ λιξθ τθσ.
Υε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ
τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ρι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ
ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ.
Ρ ανάδοχοσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ,

το

εκνικό

δίκαιο,

ςυλλογικζσ

ςυμβάςεισ

ι

διεκνείσ

διατάξεισ

περιβαλλοντικοφ,

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα XIV του
Σροςαρτιματοσ Β' του Ο. 4412/2016. (Άρκρο 18 του Ο. 4412/2016).

Άρκρο 13 – Αςφάλεια - Αποηθμιϊςεισ
13.1. Ρ ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ ι τθσ
διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει το Οοςοκομείο για κάκε κετικι και
αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθ παράβαςθ, εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται.
13.2. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε ενδεικνυόμενο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν
αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν μεταφοράσ, τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ του
εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων,
πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων του Οοςοκομείου και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ
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που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο,
εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ.
13.3. Ιδιαίτερα ο ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά, ςτθν προτεραία κατάςταςι τουσ, τυχόν δομικά
ςτοιχεία (τοίχοι, ψευδοροφζσ κλπ.) που κα υποςτοφν φκορζσ κατά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
13.4. Φο Οοςοκομείο απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε
άλλθ αιτία οφειλόμενθ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου.
13.5. Τθτά ςυνομολογείται ότι τα ποςά των εγγυιςεων που χορθγοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 8 τθσ παροφςασ, δεν εξαντλοφν τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ του Οοςοκομείου ςε
περίπτωςθ που, ςυνεπεία ακετιςεωσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ εκ μζρουσ αυτοφ, προξενθκοφν ςε
αυτό οικονομικζσ ι μθ περιουςιακζσ ηθμίεσ.
13.6. Ρ ανάδοχοσ αποηθμιϊνει το Οοςοκομείο ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αγωγισ, απαίτθςθσ ι
διαδικαςίασ κατά αυτοφ, εκ μζρουσ τρίτων, για κάκε είδουσ ηθμίεσ που προκλικθκαν από
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του αναδόχου, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι από τυχόν
ελαττϊματα του ζργου, ακόμθ και μετά τθν παράδοςι του ι/και από τθν ζλλειψθ ςυμφωνθμζνων
ιδιοτιτων αυτοφ. Εάν θ ωσ άνω απαίτθςθ του τρίτου εγερκεί κατά του Οοςοκομείου πριν τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, τοφτο διατθρεί το δικαίωμα να παρακρατιςει από τθν αμοιβι του αναδόχου το φψοσ τθσ
απαίτθςθσ του τρίτου, μζχρι τθν τελεςίδικθ δικαςτικι κρίςθ.
13.7. Φο Οοςοκομείο υποχρεοφται να ειδοποιεί εγγράφωσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ τον ανάδοχο για κάκε
απαίτθςθ ι διαμαρτυρία που προβάλλεται από τρίτουσ και αφορά ςτθν παροφςασ ςφμβαςθ.

Άρκρο 14 - Χπεργολαβίεσ
14.1. Ρ ανάδοχοσ μετά τθν ανάκεςθ του ζργου δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ
του Οοςοκομείου, να ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο τθσ πράξθσ υπεργολαβικά ςε τρίτο, τον
οποίο δεν είχε ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του.
14.2. Υε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του αναδόχου με υπεργολάβο (-ουσ), ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτο Οοςοκομείο και ς τ θ ν άμεςθ
αντικατάςταςθ με νζο υπεργολάβο, με προςόντα αντίςτοιχα του απελκόντοσ, μετά από τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ του Οοςοκομείου.
14.3. Υε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ φζρει αποκλειςτικά ο
ανάδοχοσ.

Άρκρο 15 - Εμπιςτευτικότθτα - Σροςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
15.1. Μακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε
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ζγγραφα ι πλθροφορίεσ περιζλκουν ςε γνϊςθ του, κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο τθσ
πράξθσ που κα υλοποιιςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ειδικότερα:
15.1.1. λα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ
του αναδόχου κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ κεωροφνται εμπιςτευτικά και δεν επιτρζπεται να
γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν.
Ρ ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και δεν αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, ενϊ επιβάλλει τθν
υποχρζωςθ αυτι και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με
αυτόν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
15.1.2. Ρ ανάδοχοσ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ του
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ του ζργου, εφόςον διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε
πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ρ ανάδοχοσ
μεταφζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο
ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
15.1.3. Υε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα
περιζλκουν ςε γνϊςθ του αναδόχου κακ' οιονδιποτε τρόπο, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παροφςασ
πράξθσ, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςι τθσ. έσ
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια.
15.1.4. Ρ ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται
με τθν πράξθ, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι φορείσ. Ρ
ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι.
15.1.5. Υε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςε πράξθ ι
παράλειψθ του αναδόχου, το Οοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων περί
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ,
κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ, που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του αναδόχου, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο.
15.2. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει τισ εφαρμογζσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Αρχισ
Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα και με τθ ςχετικι νομοκεςία.
Άρκρο 16 - Σνευματικά δικαιϊματα - Μυριότθτα
16.1. λα τα αποτελζςματα, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με τθν πράξθ κακϊσ
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και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον ανάδοχο, με δαπάνεσ
τθσ πράξθσ, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία του Οοςοκομείου, που μπορεί να τα διαχειρίηεται και
να τα εκμεταλλεφεται (όχι εμπορικά), εκτόσ αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα.
16.2. Φα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του Οοςοκομείου
κακόλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του αναδόχου, κα
παραδοκοφν ςτο Οοςοκομείο κατά τθν κακ' οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 17 – Εκτζλεςθ, τροποποίθςθ, καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ
17.1.

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ περί δθμοςίων

ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν διατάξεισ του Ο.4412/2016, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει.
17.2.

Μάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Χ.Δ. του Ε.Σ. «Μεντρικι Ξακεδονία

2014-2020».
17.3.

Θ παροφςα ςφμβαςθ δφναται να καταγγελκεί, κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ, από οποιοδιποτε

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για ςοβαροφσ λόγουσ, ιτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά:
17.3.1. Υε περίπτωςθ παράβαςθσ οιουδιποτε όρου τθσ, οι οποίοι ςυνομολογοφνται ςτο ςφνολό τουσ ωσ
ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ αυτι δεν είναι δυνατό να αποκαταςτακεί, επιφζροντασ τθν άμεςθ λφςθ τθσ.
17.3.2. Υε περίπτωςθ διάλυςθσ, κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι παρόμοια διαδικαςία, κζςθσ υπό εκκακάριςθ,
κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ διαδικαςία του αναδόχου.
17.3.3. Υτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 6 και ςτθν παρ. 12.9 του άρκρου 12 τθσ παροφςασ.
17.4.

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. 008/2019 διακιρυξθσ του διενεργθκζντοσ

διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν του δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ
ιςχφουν κάκε φορά (Ο.4412/2016 κλπ.). Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ
άλλων δικαιωμάτων του Οοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του
Αςτικοφ Μϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.

Άρκρο 18 - Νοιπζσ διατάξεισ
18.1. Ρ ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ με βάςθ τα υψθλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ρ
ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ υπζχει,
ιδίωσ όςεσ απορρζουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και τθν κοινωνικι νομοκεςία.
18.2. Ρ ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ανάλθψθσ των αναγκαίων διαβθμάτων για τθν
εξαςφάλιςθ των αδειϊν και εγκρίςεων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, βάςει των
ιςχυουςϊν ςτον τόπο εκτζλεςθσ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων.
18.3. Ρ ανάδοχοσ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό που εκτελεί τθ ςφμβαςθ διακζτει τα
Υελίδα 136

19PROC005566020 2019-09-16
απαιτοφμενα επαγγελματικά προςόντα και εμπειρία για τθν εκτζλεςι τθσ.
18.4. Υε περίπτωςθ διαταραχισ οφειλόμενθσ ςε ενζργειεσ προςωπικοφ του αναδόχου, το οποίο
εργάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ζργου ι ςε περίπτωςθ που τα προςόντα ενόσ μζλουσ του
προςωπικοφ του αναδόχου δεν ανταποκρίνονται ςτα απαιτοφμενα από τθ ςφμβαςθ χαρακτθριςτικά, ο
ανάδοχοσ πρζπει να το αντικακιςτά χωρίσ χρονοτριβι. Φο Οοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτεί τθν
αντικατάςταςθ προςωπικοφ του αναδόχου εκκζτοντασ τουσ λόγουσ. Ρποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ θ οποία οφείλεται ςτθν αντικατάςταςθ προςωπικοφ του αναδόχου, λογίηεται
υπ’ ευκφνθ του.
18.5. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονόσ, ενζργεια ι παράλειψθ εμποδίηει, άμεςα ι ζμμεςα, τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εν μζρει ι εν όλω, ο ανάδοχοσ πρζπει αμζςωσ και με δικι του
πρωτοβουλία να καταγράφει τθν κατάςταςθ και να τθν αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι. Θ ςχετικι
ζκκεςθ κα περιγράφει το πρόβλθμα, κα αναφζρει τθν θμερομθνία ζναρξισ του και τα επανορκωτικά
μζτρα που ζλαβε ο ανάδοχοσ για να εξαςφαλίςει τθν πλιρθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Υτθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ πρζπει να δίδει προτεραιότθτα ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ και
όχι ςτον κακοριςμό των ευκυνϊν.
18.6. Αντίκλθτοσ του αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από το
Οοςοκομείο προσ αυτόν ορίηεται με τθν παροφςα ο …..………….…., *διεφκυνςθ+ ………, τθλ.: …………, fax:
……….., e-mail: …………... Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από το Οοςοκομείο ςτον ανάδοχο κα γίνεται
ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ αυτι ι με fax ι με e-mail.

Άρκρο 19 – Εφαρμοςτζο δίκαιο - Δοςιδικία
Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ωσ προσ το κφροσ, τθν ερμθνεία και τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και τισ αξιϊςεισ που γεννϊνται από αυτιν κα επιλφεται από τα αρμόδια
δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. Εφαρμοςτζο είναι το ελλθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Υε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε το παρόν ςε δφο (2) πρωτότυπα και ανά ζνα ζλαβε ζκαςτο
ςυμβαλλόμενο μζροσ.
ΦΑ ΥΧΞΒΑΝΝΡΞΕΟΑ ΞΕΤΘ
Για το Γ.Ο.Θ. «ΣΑΣΑΓΕΩΤΓΙΡΧ»

Για τον ΑΟΑΔΡΧΡ

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΡΧ Δ.Υ.

ΒΑΥΙΝΕΙΡΥ ΣΑΣΑΥ
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