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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            

         1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                              

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Α.ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                                  Αριθ. πρωτ.:  722                                                                                                                             

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061369 

FAX   : 213.2061778 

E-MAIL   : prom@laiko.gr                

 
 

                                                                                           ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια 

Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των 

RACK SERVERS INTERNET & RACK SERVERS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Υλικά και Λογισμικά Συστημάτων), για 

ένα έτος, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 21.080,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

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. 49/18-12-2019 (Θ.2
ο
 – ΑΔΑ: ΨΓ2Α4690Ω8-ΥΣΨ) Απόφαση Δ.Σ. με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και συγκροτήθηκε 3μελής 

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 

υποστήριξης των RACK SERVERS INTERNET & RACK SERVERS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Υλικά και 

Λογισμικά Συστημάτων), για ένα έτος, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 21.080,00€, 

ΑΔΑ: ΨΨΗΘ4690Ω8-ΦΝ5



2 

 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 405/13-01-2020 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 παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των RACK SERVERS INTERNET & RACK SERVERS 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Υλικά και Λογισμικά Συστημάτων), για ένα έτος, με προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη 21.080,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, όπως αυτές 

καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 405/13-01-2020 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 

24/01/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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 οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός 

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των RACK SERVERS 

INTERNET & RACK SERVERS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Υλικά και Λογισμικά Συστημάτων), για ένα 

έτος, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 21.080,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής. 

 

 

 

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Τρεις (3) σελίδες                                   

                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

RACK SERVERS INTERNET                                         

ΚΑΙ 

RACK SERVERS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                    

(ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 

 
 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει σε ισχύ τουλάχιστον μία (1) παρόμοια σύμβαση   

συντήρησης σε Δημόσιο Οργανισμό. 

 

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα  

Unix – Linux – WIN Server όλων των εκδόσεων - Δικτύωσης – Ασφάλειας. 

 

3. Η συντήρηση των παραπάνω (Υλικά και Λογισμικά Συστημάτων) θα περιλαμβάνει: 

 

  (Α). Το χρόνο εργασίας των τεχνικών για συντήρηση στον τόπο  

   που είναι εγκατεστημένα  (Νοσοκομείο), τόσο για προληπτική όσο και     

   για επανορθωτική συντήρηση.  

 

(Β). Το κόστος των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση, σε  περίπτωση 

βλάβης για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού, με εξαίρεση τα αναλώσιμα και 

εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στην αγορά Ελληνική και Διεθνή. 

 

   (Γ). Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με την προσφορά των πιο πάνω 

εργασιών για τη διατήρηση ή αποκατάσταση όλου του εξοπλισμού σε καλή λειτουργία, 

συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης αμοιβής ή απαίτησης για το λόγο αυτό θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

   (Δ). Η προληπτική συντήρηση δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες και θα γίνεται 

περιοδικά μία φορά κάθε έξι (6) μήνες κατόπιν συνεννόησης με  

   το Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης του Νοσοκομείου και θα περιλαμβάνει: 

τρέξιμο διαγνωστικών, καθαρισμό φίλτρων και κεφαλών όπου χρειάζεται και 

αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων ή μονάδων  

   όπου χρειάζεται.  

 

   (Ε). Η επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σε κάθε περίπτωση βλάβης  και  
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   περιλαμβάνει το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών, η δε ανταπόκριση  

   του Αναδόχου θα είναι αυστηρά δύο (2) ώρες από την αναγγελία της βλάβης όταν αυτή 

γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00πμ έως 5:00μμ. Εάν η αναγγελία γίνει 

εκτός των ωρών και ημερών εργασίας, τότε το δίωρο αρχίζει μετρούμενο από τις  

8:00πμ το πρωί της επόμενης ημέρας. 

 

   (ΣΤ). Ο Ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης, θα διαθέτει μηχανικούς στους  χώρους που 

είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, για τόσο χρονικό διάστημα  

   όσο χρειάζεται για να αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που 

αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με 

άλλον αντίστοιχων δυνατοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 

του Νοσοκομείου.  

 
   (Ζ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιεί οποιαδήποτε  παραμετροποίηση του 

ζητηθεί στα παρακάτω : 

 

1. Watchguard  FIREWALL  

2. Kerio  MAIL SERVER ( Linux )   

3. ACTIVE DIRECTORY ( Win 2016 ) 

4. TREND MICRO OFFICESCAN ( Win 2019 )  

5. ADDERLINK IP VIEW 

6. ADDERLINK KVM SWITCH   

7. INFORTREND NAS ( Linux )  

8. (2) IBM SERVERS ( win 2003 ) 

9. (2) IBM SERVERS ( win 2008 ) 

10. ANTISPAM  ( TRENT MICRO ) 

11. BACKUP VEEFAM ( BACKUP VMs ) 

12. OpenRoad Ingres Server  

 

    

   (Η). Ο Ανάδοχος στα πλαίσια συντήρησης και ενημέρωσης του Λογισμικού  θα παρέχει 

και Νέες Εκδόσεις (releases), εφόσον δεν θεωρούνται νέο προϊόν από τον 

κατασκευαστή, ή διορθωτικές (patches) εκδόσεις του Λογισμικού Συστήματος όταν 

αυτές είναι διαθέσιμες από τον κατασκευαστή και εάν το ζητήσει το Νοσοκομείο.   

 

   (Θ). Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα χρήζει επισκευής εκτός 

Νοσοκομείου, δεν θα χρεώνει μεταφορικά στο Νοσοκομείο. Επιπλέον, είναι 
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υποχρεωμένος σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος που δεν επισκευάζεται σε εύλογο 

χρόνο, να το αντικαθιστά προσωρινά με παρόμοιο μέχρι την αποκατάστασή του. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όταν παραδίδει το επισκευασμένο υλικό να το 

τοποθετεί στην αρχική του θέση,  να πιστοποιεί την ορθή επισκευή του και να το 

εντάσσει στο λειτουργικό περιβάλλον του Νοσοκομείου (Domain: laiko-net), 

προβαίνοντας στις απαραίτητες διαδικασίες επανεγκατάστασης του λειτουργικού 

συστήματος και τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις.  

 

   (Ι). Ο Ανάδοχος να είναι οπωσδήποτε εξουσιοδοτημένος ή πιστοποιημένος συνεργάτης   

κατ’ ελάχιστο των Εταιρειών: 

 TRENDMICRO 

 ACTIAN 

 WATCHGUARD 

 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει – δεσμευτεί για το κόστος χρέωσης ανά ώρα για 

επιπλέον εργασίες, εκτός των καλυπτόμενων από την σύμβαση για υπηρεσίες on-site 

υποστήριξης όσον αφορά τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σε τεχνική και συμβουλευτική, 

σε θέματα  Unix – Linux – WIN Server όλων των εκδόσεων - Δικτύωσης – Ασφάλειας οι 

οποίες θα πραγματοποιούνται εάν και όταν το ζητήσει εγγράφως το Νοσοκομείο.  

 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του 

Νοσοκομείου. 

  

6. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα.   .   

 

   7. Διάρκεια Συντήρησης: Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει 

συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού Πληροφορικής            (Υλικά και Λογισμικά 

Συστημάτων) για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και με επιπλέον δυνατότητα δίμηνης παράτασης.  
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