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       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            
         1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                              
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Α.ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                                  Αριθ. πρωτ.:   10629                                                                                                                             

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061369 

FAX   : 213.2061778 

E-MAIL   : prom@laiko.gr                
 
 

                                                                                           ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

ανάδειξη αναδόχου εταιρείας που θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και 

υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής (Desktop PCs, Printers, 

Scanners,Barcodes, UPSs και λειτουργικά συστήματα Windows XP,7,10) για ένα 

έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 25.000,00€, 

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 21/19-6-19 (Θ.21
ο
 – ΑΔΑ: 782Χ4690Ω8-1ΞΓ) Απόφαση Δ.Σ. με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση 

Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 

Σ23/2018 Σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του 

εξοπλισμού πληροφορικής (Desktop PCs, Printers, Scanners,Barcodes, UPSs και 
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λειτουργικά συστήματα Windows XP,7,10) για ένα έτος, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 25.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.  

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10134/01-07-2019 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

ανάδειξη αναδόχου εταιρείας που θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και 

υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής (Desktop PCs, Printers, 

Scanners,Barcodes, UPSs και λειτουργικά συστήματα Windows XP,7,10) για ένα 

έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 25.000,00€, 

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως αυτές 

καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10134/01-07-2019 πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr. 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 

17/07/2019 Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή 

να τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί συνοπτικός 

διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας που θα παρέχει υπηρεσίες 

συντήρησης και υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής (Desktop PCs, Printers, 

Scanners,Barcodes, UPSs και λειτουργικά συστήματα Windows XP,7,10) για ένα 

έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 25.000,00€, 

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Δέκα (10) σελίδες                                                                                      ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 

υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής ( DESKTOP PCs, PRINTERS, SCANNERS, 

BARCODES, UPSs, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ WINDOWS XP,7,10 ) ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος και λειτουργεί στο Νοσοκομείο και έχει προμηθευτεί με διάφορες 

παραγγελίες και αναφέρονται στο Παράρτημα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΤΙΜΗΜΑ 

 

Το συμβατικό τίμημα της ετήσιας συντήρησης για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο 

παράρτημα της παρούσας σύμβασης για το διάστημα από …..  μέχρι  …..  ανέρχεται σε (…..€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% …..€)  ήτοι: σύνολο …..€. Το τίμημα θα δοθεί ανά μήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

A) Κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 25του ΠΔ118/07). 

B) Υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει , με θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής και στην οποία  : 

 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/10.7.08 

(ΦΕΚ150/Α/10.7.08) 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) κατάσταση 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) 
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Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

 

       Γ)  Προσκόμιση δικαιολογητικών εμπειρίας σε αντίστοιχα έργα δημοσίου, αντίστοιχης  

            έκτασης και αριθμού μηχανημάτων συντήρηση που έχει αναλάβει και υλοποιήσει με   

            επιτυχία ο υποψήφιος, τα τελευταία τρία έτη.     

            

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει συντήρηση και υποστήριξη του 

Εξοπλισμού Πληροφορικής (υλικό και λογισμικό συστήματος) για χρονική περίοδο        ενός 

(1) έτους  όπως αναφέρεται στο Παράρτημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

και με επιπλέον δυνατότητα δίμηνης παράτασης. Το κόστος συντήρησης του συνόλου των 

προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα θα είναι σταθερό για             ένα  (1) έτος από 

την έναρξη της καταβολής. 

 

Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης, το τίμημα  θα αναπροσαρμοστεί με βάση        τον 

επίσημο  δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΣΥΕ που ισχύει το προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

O ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες 

από 8:00 πμ – 4:00 μμ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Οι Υπηρεσίες Συντήρησης Υλικού και Λογισμικού που θα παρέχει ο συντηρητής, 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

α) Επανορθωτική Συντήρηση 
 

Ο συντηρητής  παρέχει στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου την εργασία, τα ανταλλακτικά 

και τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του 

Εξοπλισμού Πληροφορικής. Ο συντηρητής κάνει διάγνωση και επισκευάζει τις 

βλάβες και τα προβλήματα λειτουργίας. Η επανορθωτική συντήρηση μπορεί να 

συνίσταται και σε προσωρινές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει το 

Νοσοκομείο καθ’ υπόδειξη, ενώ θα αναζητείται μόνιμος τρόπος αποκατάστασης. 
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Η επανορθωτική συντήρηση αρχίζει κατά τη διάρκεια των ωρών κάλυψης και 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή, εφόσον επιτυγχάνεται εύλογη πρόοδος, μέχρις ότου ο 

εξοπλισμός τεθεί σε κανονική λειτουργία. Εάν ο συντηρητής κρίνει ότι απαιτούνται 

πρόσθετα ανταλλακτικά ή μέσα, η συντήρηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 

συντομότερο δυνατό από την χρονική στιγμή της ειδοποίησης, εφόσον υπάρχουν 

διαθέσιμα τα ανταλλακτικά στο ελεύθερο εμπόριο. Ο συντηρητής, σε περίπτωση 

που κάποιο μηχάνημα χρήζει επισκευής εκτός νοσοκομείου, δεν θα χρεώνει 

μεταφορικά στο νοσοκομείο. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση βλάβης 

μηχανήματος που δεν επισκευάζεται άμεσα να το αντικαθιστά  και να το 

παραμετροποιεί σε περιβάλλον <WINDOWS>, <UNIX> και <LINUX> έτσι ώστε να 

συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο συντηρητής ακόμη είναι 

υποχρεωμένος όταν φέρνει το επισκευασμένο υλικό να το τοποθετεί στην αρχική 

του θέση και να πιστοποιεί την ορθή επισκευή του.  

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος σε όποιο Η/Υ συντηρεί να κάνει 

επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος WINDOWS και να τον 

παραμετροποιήσει έτσι ώστε να γίνει join στο (DOMAIN: laiko-net.gr). Επιπλέον σε 

περίπτωση αντικατάστασης (προσωρινής ή μόνιμης) ενός Η/Υ, η μονάδα που θα 

δίδεται από τον ανάδοχο θα συνοδεύεται από λειτουργικό σύστημα που θα 

υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου μαζί με το αντίστοιχο νόμιμο 

κλειδί – κωδικό. Περαιτέρω όπου απαιτείται, ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει 

ανάκτηση δεδομένων από αποθηκευτικά μαγνητικά μέσα που περιλαμβάνουνε 

σημαντικά αρχεία του Νοσοκομείου τα οποία για κάποιο λόγο καταστράφηκαν. Έτσι 

αν τυχόν διαγνώσει ότι τα κατεστραμμένα αρχεία δεν μπορούν να ανακτηθούν από 

το αποθηκευτικό μαγνητικό μέσο θα πρέπει να προσκομίσει το λιγότερο δύο (2) 

έγγραφες βεβαιώσεις από αναγνωρίσιμες εταιρείες πληροφορικής που 

εξειδικεύονται στο αντικείμενο της ανάκτησης δεδομένων. Σε περίπτωση που όλα 

τα παραπάνω δεν τηρηθούν ενεργοποιείται ρήτρα ίσης αξίας με το 1/4 της 

αναλογούσης μηνιαίας αποζημίωσης συντήρησης.  

Όσον αφορά τους επώνυμους H/Y’ς τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια και 

εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ο έλεγχος θα γίνεται από το Τμήμα 

Πληροφορικής.  

 

β) Προληπτική Συντήρηση 
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 Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό με blower όλων των Η/Υ της 

σύμβασης, καθώς και ρύθμιση, λίπανση, επιθεώρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας 

σε προϊόντα που απαιτούν προληπτική συντήρηση. Ο συντηρητής θα εκτελεί την 

προλητπική συντήρηση σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνημένο πρόγραμμα, ανά 

μήνα στην διάρκεια του έτους ή ταυτόχρονα με κάποια επανορθωτική συντήρηση. 

 

γ) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

 

Ο συντηρητής παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη σε θέματα που έχουν σχέση με την 

εγκατάσταση, λειτουργία και περιβάλλον λειτουργίας του υποστηριζόμενου 

Εξοπλισμού Πληροφορικής. 

 

δ) Τεχνικές Βελτιώσεις 

 

Ο συντηρητής μπορεί κατά διαστήματα να προτείνει τεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες 

κρίνει ότι είναι απαραίτητες να ενσωματωθούν στον Εξοπλισμό Πληροφορικής του 

Νοσοκομείου. Οι σχετικές με τις βελτιώσεις αυτές τροποποιήσεις θα γίνονται με 

έξοδα του Νοσοκομείου, σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνημένο πρόγραμμα ή 

θα συμπίπτουν με την εκτέλεση της επανορθωτικής ή προληπτικής συντήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

6.1 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά εξαρτήματα και λοιπά απαραίτητα για τη συντήρηση υλικά                (πλην 

των αναλωσίμων).  

 

6.2 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά εξαρτήματα και λοιπά απαραίτητα για τη συντήρηση υλικά πλην των 

αναλωσίμων προϊόντων και των σχετικών με αυτά υπηρεσιών, των οποίων η προμήθεια 

είναι ευθύνη και βαρύνει το Νοσοκομείο, και τα οποία είναι τα εξής: 

 ΔΙΣΚΕΤΕΣ 

 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

 CDS / DVDS 

 USB MEMORY STICKS 

 USB EXTERNAL HARD DISKS 

 ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 TONERS 
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 FUSERS 

 PHOTOCONDUCTOR UNITS 

 FORMATTERS 

 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Τα παραπάνω αναλώσιμα θα πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές   

των κατασκευαστών του Εξοπλισμού Πληροφορικής, στον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

 

6.3 Για τις συνδέσεις ή προσθήκες άλλων προϊόντων (Hardware, Software) στον Εξοπλισμό 

Πληροφορικής ισχύουν τα εξής: 

 

6.3.1  Σε περίπτωση κατά την οποία το Νοσοκομείο προβεί σε συνδέσεις 

ή/και προσθήκες στον Εξοπλισμό Πληροφορικής, άλλων προϊόντων    

(Hardware, Software), χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

συντηρητή, ο συντηρητής διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να παρέχει 

τις υπηρεσίες συντήρησης στον Εξοπλισμό Πληροφορικής, σύμφωνα με την 

παρούσα, ειδοποιώντας εγγράφως το Νοσοκομείο. 

 

6.3.2  Εάν ο συντηρητής διαπιστώσει ότι από τις συνδέσεις ή/και 

προσθήκες των άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

ανωτέρω παραγράφους, προκύπτουν ανωμαλίες, φθορές, βλάβες και 

γενικά παρακωλύεται η ομαλή και σωστή λειτουργία του Εξοπλισμού 

Πληροφορικής, τότε ο συντηρητής διατηρεί το δικαίωμα αζημίως για αυτήν 

να σταματήσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης στον Εξοπλισμό 

Πληροφορικής σύμφωνα με την παρούσα, ειδοποιώντας εγγράφως το 

Νοσοκομείο. Σε αυτήν την περίπτωση είτε το Νοσοκομείο θα αφαιρέσει τα 

προϊόντα αυτά με δικά του μέσα και θα επαναφέρει τον Εξοπλισμό 

Πληροφορικής στην κατάσταση που ήταν πριν από τις συνδέσεις ή/και 

προσθήκες των άλλων προϊόντων και ο συντηρητής θα ελέγξει την καλή 

λειτουργία του Εξοπλισμού Πληροφορικής έναντι πρόσθετης αμοιβής, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογό του, είτε θα ζητήσει εγγράφως 

από τον Ανάδοχο και ο συντηρητής εφόσον συμφωνήσει θα τον 

επαναφέρει στην σωστή λειτουργία του έναντι πρόσθετης αμοιβής 

σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογό της, οπότε ο συντηρητής θα 

συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με την παρούσα.  

 

6.4 Ο συντηρητής θα ελέγχει κατά περιόδους τον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας 

του Εξοπλισμού Πληροφορικής του Νοσοκομείου για την τήρηση από αυτόν των 
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απαραίτητων συνθηκών περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους όρους του 

κατασκευαστή. 

 

6.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με on – site – stock 

ανταλλακτικών αξίας ίσης με το 10% της συνολικής προσφοράς του για την εύρυθμη 

και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου. Τα παραπάνω ανταλλακτικά θα 

φυλάσσονται σε χώρο που θα υποδείξει το Τμήμα Πληροφορικής και ο Ανάδοχος 

θα έχει την ευθύνη συνεχούς ανανέωσης της παρακαταθήκης μέχρι το πέρας του 

έργου όπου και θα του επιστραφούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

7.1 Αν η επαναλειτουργία του Εξοπλισμού Πληροφορικής, εξαρτάται από κάποιο τμήμα του 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου, που έχει τυχόν υποστεί την καταστροφή ή την βλάβη ή 

την ζημιά, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να αναλάβει με δικές του δαπάνες την 

άμεση και πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού, πριν την 

οποιαδήποτε κλήση για επέμβαση του συντηρητή. 

 

7.2 Ο επαναχρωματισμός (βαφή) ή ανακαίνιση της εξωτερικής εμφάνισης του Εξοπλισμού 

Πληροφορικής, δεν αποτελεί ευθύνη του συντηρητή.  

 

7.3 Το Νοσοκομείο υποχρεούται να εξασφαλίζει στον Ανάδοχο άμεσα την απαιτούμενη 

πρόσβαση στον Εξοπλισμό Πληροφορικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

8.1 Το Νοσοκομείο πρέπει να μεριμνά για τη συμβατότητα του Εξοπλισμού Πληροφορικής 

με άλλα προϊόντα. 

 

8.2 Το Νοσοκομείο πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο εργασίας στον Ανάδοχο με όλες 

τις απαραίτητες παροχές (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, φωτισμό, κ.λ.π.) σε λειτουργική 

απόσταση από τα διάφορα μέρη του Εξοπλισμού Πληροφορικής. 
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8.3 Το Νοσοκομείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό Πληροφορικής σύμφωνα 

με τις οδηγίες των κατασκευαστών και να φροντίζει για τις κατάλληλες 

περιβαλλοντολογικές συνθήκες στους χώρους εγκατάστασής του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 

9.1 Ο συντηρητής θα διαθέτει On-Call μηχανικό για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών του 

Εξοπλισμού Πληροφορικής. Το χρονικό διάστημα απόκρισης του συντηρητή είναι     μία 

(1) ώρα και μετρά από την χρονική στιγμή της έγγραφης ή τηλεφωνικής ειδοποίησης 

από το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου προς τον συντηρητή, όταν αυτή γίνει σε 

εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες από                 8:00πμ – 4:00μμ. Για 

τον σκοπό αυτό οι τεχνικοί του συντηρητή μετά από κάθε επιτόπια επέμβαση στο 

Νοσοκομείο θα συμπληρώνουνε τεχνικά δελτία προληπτικής και επανορθωτικής 

συντήρησης για τις εργασίες που έλαβαν χώρα, τα χρονικά διαστήματα έναρξης και 

λήξης αυτών και θα συνυπογράφονται από έναν τεχνικό του Τμήματος Πληροφορικής. 

 

9.2 Τα προς επισκευή μηχανήματα θα πρέπει να επιστρέφουνε στο Νοσοκομείο   

επισκευασμένα εντός 24ώρου, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 

αντικαθίστανται άμεσα την επόμενη ημέρα από μηχανήματα ιδίων χαρακτηριστικών ή 

νεότερων, εκτός αν η επόμενη ημέρα ισοδυναμεί σε μη εργάσιμη ημέρα             (Αργίες, 

Σαββακύριακα).  

 

9.3 Σε περίπτωση που κάθε ένα από τα παραπάνω δεν τηρηθεί ενεργοποιείται ρήτρα  ίσης  

αξίας  με το 1/4 της αναλογούσης μηνιαίας αποζημίωσης συντήρησης.         

     

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 Το τίμημα συντήρησης θα τιμολογείται μηνιαία (στο τέλος κάθε μήνα) και η καταβολή του 

θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 166/2003 Φ.Ε.Κ. 138/5-06-2003 από την έκδοση των 

τιμολογίων. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 

Το Νοσοκομείο θεωρείται ότι έχει την άδεια να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρόγραμμα ή 

υλικό του προμήθευσε ο συντηρητής. Το Νοσοκομείο δεν έχει το δικαίωμα να 

παραχωρήσει σε τρίτους την άδεια χρήσης, ή να παραδώσει οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόμενα προγράμματα ή υλικά για χρήση ή αντιγραφή σε οποιοδήποτε τρίτο. 

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα Προγράμματα σύμφωνα με τους όρους 

της Άδειας Χρήσεώς τους και δεν θα γνωστοποιεί ή θα διαθέτει σε τρίτους τα προγράμματα 

ή μέρος τους, σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά μόνον για να διευκολύνει τη χρήση με τον 

Παραδεκτό Εξοπλισμό και υπό εχεμύθεια. 

 Η έναρξη κάθε Άδειας Χρήσεως που χορηγείται είναι από την παράδοση του 

προγράμματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία του υλικού 

(HARDWARE) και του λογισμικού (SOFTWARE), που έχει προμηθεύσει το προσωπικό της 

Εταιρίας/Συντηρητής και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για προστασία τους, όπως 

επίσης και για την πρόληψη κάθε απαγορευμένης ανακοίνωσης ή γνωστοποίησης του 

περιεχομένου τους ή μέρους αυτών από τους εκπροσώπους, υπαλλήλους, κ.λ.π. 

Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη παράβαση από το προσωπικό της 

Εταιρίας/Συντηρητής ή από τρίτους των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και 

ευρεσιτεχνίας σχετικά με τα υπό λειτουργία συστήματα της Εταιρίας/Συντηρητής 

δικαιούμενης και υποχρεούμενης να στραφεί κατά του υπαίτιου προσώπου, μόνου και 

αυτοτελώς ευθυνόμενου έναντι αυτού. 

Το Νοσοκομείο και το προσωπικό της Εταιρείας/Συντηρητής κρατούν μυστική κάθε 

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν 

αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς την γραπτή συμφωνία του ετέρου 

μέρους. 
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Το προσωπικό της Εταιρίας/Συντηρητής δηλώνει σαφώς ότι δεν αποκαλύπτει σε τρίτους 

πληροφορίες οι οποίες περιέχονται, (σαν DATA σε PC’s ) ή σε εφαρμογές (SOFTWARE) του 

Νοσοκομείου και στα οποία λόγω συντήρησης έχει με οποιαδήποτε τρόπο πρόσβαση 

νόμιμη ή όχι. Επίσης πρέπει να δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον Νόμο 2472/97.   

Το προσωπικό της Εταιρίας/Συντηρητής αμύνεται, με δικά του έξοδα, κατά παραβάσεων ή 

ενδεχόμενων παραβάσεων που αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική 

ιδιοκτησία, ή εμπορικά μυστικά και αποζημιώνει ανεπιφύλακτα το Νοσοκομείο για τα 

έξοδα τα οποία το τελευταίο υφίσταται σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

Το Νοσοκομείο οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα τον άμεσα υπεύθυνο του προσωπικού της 

Εταιρίας/Συντηρητής για το τυχόν πρόβλημα κατά τα άνω, δεδομένου ότι, ο ίδιος δηλώνει 

πως αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τυχόν δικαστικούς αγώνες για τους παραπάνω λόγους 

με δαπάνη της Εταιρίας/Συντηρητής. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί η 

Εταιρία/Συντηρητής, το Νοσοκομείο αμύνεται και χρεώνει τα έξοδα στην 

Εταιρία/Συντηρητής. Το Νοσοκομείο επίσης δεν προβαίνει σε αποζημίωση τρίτου πριν 

συνεννοηθεί με την Εταιρία/Συντηρητής. 

Εξάλλου, αν λόγω παράβασης των διατάξεων πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας εκ 

μέρους του προσωπικού της Εταιρίας/Συντηρητής εμποδιστεί η χρήση του εξοπλισμού 

(HARDWARE) ή του λογισμικού (SOFTWARE) του παραδοθέντος στο Νοσοκομείο 

συστήματος, η Εταιρία/Συντηρητής υποχρεούται με δαπάνες της στην αναγκαία 

αντικατάσταση του υλικού (HARDWARE) ή του λογισμικού (SOFTWARE) χωρίς μείωση της 

απόδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨ3Ω4690Ω8-ΦΡ7



12 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ      

Η/Υ 
ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

HP 326   HP LASERJET 332 

DELL 211   LEXMARK LASERJET 33 

LENOVO 35   SAMSUNG LASERJET 26 

MSI 30   XEROX LASERJET 10 

MICRO START 23   OKI DOTMATRIX 6 

GIGABYTE 23    ΣΥΝΟΛΟ 407 

SAMSUNG 7      

APPLE 5    
ΜΟΝΤΕΛΑ 
SCANNERS 

TEMAXIA 

ΣΥΝΟΛΟ 660    CANON 8 

       

ΜΟΝΤΕΛΑ UPS TEMAXIA    
ΜΟΝΤΕΛΑ 
BARCODES 

TEMAXIA 

APC            SMART 

UPS                 700 
2    ZEBRA 91 

APC           SMART 

UPS              420 
1      

ACE                SBU 

UPS             1500 
1      

UPS            TRIPP-

LITE                 1000 
2      

ΣΥΝΟΛΟ 6      
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