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ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 07 Ιουλίου 2021 
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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και των 

δικτυακών υποδομών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος.» 

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. 24/31-5-2021 (Θ. 33ο – ΑΔΑ: Ψ4ΙΥ4690Ω8-9ΑΕ) Απόφαση Δ.Σ. με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση 

Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της δικτυακής υποδομής,  των 

εξυπηρετητών RACK SERVERS INTERNET & RACK SERVERS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, του 
διακομιστή Blade Server και του συστήματος Κεντρικής αποθήκευσης Δεδομένων 

(Storage) του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος. 

7.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 8895/01-07-2021 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. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης του κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και των δικτυακών 

υποδομών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8895/01-07-2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

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

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια).  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (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 

15/07/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 εγγράφως στο πρωτόκολλο του 
νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: k.zadeli@laiko.gr. 

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 ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού 

και των δικτυακών υποδομών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος.                                                                                                  

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Επτά (7) σελίδες                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

35.774€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Αναλυτικά: 

Καθαρή Αξία: 28.850€ (+) Φ.Π.Α(24%): 

6.924 € (=) ΣΥΝΟΛΟ: 35.774€ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Κεντρικού 

Πληροφοριακού Εξοπλισμού & της Δικτυακής Υποδομής του Νοσοκομείου για ένα(1) έτος» 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης: 

1. Του Κεντρικού Πληροφοριακού Εξοπλισμού που περιλαμβάνει φυσικούς και 

εικονικούς servers,σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, εικονικούς servers με 

εξειδικευμένους ρόλους(“Data Base Servers”, “Application Servers” κλπ), 

εξυπηρετητές αποθήκευσης δεδομένων, firewalls,routers, managed switches και 

του βασικού συνοδευτικού λογισμικού τους. 

2. Του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δηλαδή του ενεργού και παθητικού 

εξοπλισμού και των παρελκομένων τους (switches, routers, κεραίες, πρίζες κλπ.). 

Ο εξοπλισμός περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄» και βρίσκεται  εγκατεστημένος σε 

τρία (3) κτήρια :  

 Αγίου Θωμά 17, Αθήνα, T.K. 11725 

 Σεβαστουπόλεως 34, Αθήνα, Τ.Κ. 11725 

 Παθολογοανατομίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτιμώμενη αξία του Έργου ανέρχεται σε 28.850€, πλέον ΦΠΑ. 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης 

και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και της δικτυακής 

υποδομής, της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία τους για ένα (1)έτος από την Συμβασιοποίηση του Έργου. 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει σε λειτουργία, τις εργάσιμες καθημερινές 

ημέρες(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)και ώρες(9:00 πμ. με 17:00 μμ)λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις βλαβών και τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, λόγω της 24-

ωρης Εφημερίας του Νοσοκομείου(κάλυψη και των ημερών 24-ωρης Εφημερίας)σύστημα 

επικοινωνίας με το Νοσοκομείο είτε γραπτής, είτε τηλεφωνικής, είτε ηλεκτρονικής(e-
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mail)προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποστολή και παραλαβή των κλήσεων του 

Νοσοκομείου, αλλά και η έγκαιρη ανταπόκριση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε περιστατικό, μετά την ολοκλήρωση της παροχής 

υπηρεσιών, να παραδώσει στο Νοσοκομείο σχετική συνοπτική έκθεση στην οποία θα 

αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, το αποτέλεσμά τους, τα 

τεχνικά προβλήματα που τυχόν εντοπίστηκαν, οι δέουσες ενέργειες αποκατάστασης ή 

αυτές που εκτελέστηκαν και οι τυχόν προτάσεις-οδηγίες για την εφεξής απρόσκοπτη 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το Νοσοκομείο μέσω των στελεχών του Τμήματος Πληροφορικής, τα οποία παρέχουν 

υποστήριξη πρώτου επιπέδου, θα ενημερώνει τον Ανάδοχο για την φύση και την έκταση 

κάθε αστοχίας/προβλήματος μόλις αυτά γίνουν εμφανή. 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να εξασφαλίζει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους όπου 

απαιτούνται εργασίες προληπτικής ή κατασταλτικής συντήρησης τις εργάσιμες καθημερινές 

ημέρες(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)και ώρες(9:00 πμ. με 17:00 μμ)λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις βλαβών και τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, λόγω της 24-

ωρης Εφημερίας του Νοσοκομείου(κάλυψη και των ημερών 24-ωρης Εφημερίας). 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το Νοσοκομείο οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να 

γνωστοποιήσει, σχετικό με την συντήρηση, μετά από Αίτημα του Αναδόχου. 

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, δεν επιτρέπεται να 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του χορηγήθηκαν ή ανακάλυψε ο ίδιος, κατά 

την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, μήτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με την Σύμβαση. Υποχρεούται δε να 

μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργάτης του να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω υποχρέωσης, του Αναδόχου, το Νοσοκομείο 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

7. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την συνδρομή του Νοσοκομείου προκειμένου 

διευκολυνθεί με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνει ότι η 

επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου όπως 

επιβάλλουν ο Νόμος, η Επιστήμη, η καλή πίστη και τα συναλλαχτικά ήθη. 
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Ο Ανάδοχος θα είναι επικεφαλής, πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος από πλευράς 

αστικής, ποινικής και διοικητικής ευθύνης για κάθε πράξη η παράλειψη του προσωπικού 

του. 

9. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σκοπός της παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης είναι η διασφάλιση 

της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της πληροφοριακής και δικτυακής υποδομής, αλλά 

και των επί μέρους τμημάτων της, κατά πλήρη τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και 

λειτουργίας που έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή αυτής, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης,  

Οι υπηρεσίες Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες αφορούν στον έλεγχο των πάσης φύσεως παραμέτρων 

λειτουργίας των συστημάτων και στην επέμβαση προς αποκατάσταση κάθε 

δυσλειτουργίας, βλάβης ή τεχνικής ανωμαλίας προς επαναφορά της υποδομής σε 

κατάσταση πλήρους και ομαλής παραγωγικής λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται τις εργάσιμες καθημερινές 

ημέρες(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)και ώρες(9:00 πμ. με 17:00 μμ)λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις βλαβών και τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, λόγω της 24-

ωρης Εφημερίας του Νοσοκομείου(κάλυψη και των ημερών 24-ωρης Εφημερίας)αλλά και 

για περιπτώσεις π.χ. μερικής ή ολικής καταστροφής ή δυσλειτουργίας της 

υποδομής(server,storage)σε σημείο που να μην λειτουργούν τα Πληροφορικά Συστήματα η 

οι υπηρεσίες δικτύου και διαδικτύου λόγω βλάβης( π.χ. στο Firewall). 

Προβλέπεται επίσης: 

 Εξ αποστάσεως (remote)απόκριση τεχνικού του Αναδόχου εντός μίας(1) ώρας από 

την αναγγελία της βλάβης. 

 Επιτόπια (on site)απόκριση τεχνικού εντός 3 ωρών από την αναγγελία της βλάβης η 

οποία δεν αντιμετωπίζεται εξ’ αποστάσεως.   

Εφόσον μετά την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ωρών, από την αναγγελία της βλάβης, δεν 

έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό/ 

εξοπλισμό με άλλο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου(με τις ίδιες ακριβώς τεχνικές 

προδιαγραφές ή ανώτερες)καινούριο, ή που πιστοποιημένα λειτουργεί κανονικά στο 100%, 

ώστε όλο το σύστημα να επανέλθει στη προτεραία κατάσταση καλής λειτουργίας και χωρίς 

καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση δαπάνης για το Νοσοκομείο(π.χ. έξοδα μεταφοράς, 

συνδρομή τρίτων κλπ). 

Σε περίπτωση που μια αναγγελία βλάβης πραγματοποιηθεί σε ημέρα ή ώρα εκτός των 

προκαθορισμένων – από την Σύμβαση – ημερών και ωρών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί την αμέσως επόμενη ημερολογιακή ημέρα και ώρα. 

 

Α. Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης 

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης θα παρέχονται ανά 3μηνο ως ακολούθως: 

 Επί τόπου επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού του Αναδόχου στους χώρους 

λειτουργίας της υλικό-τεχνικής υποδομής, στην αρχή κάθε 3μηνου, κατόπιν έναρξης 

της συμβατικής περιόδου. 

 Απομακρυσμένη ενεργοποίηση ειδικών διαγνωστικών προγραμμάτων τηλε-

διάγνωσης και τηλε-επέμβασης, ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα 
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Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται ειδικό 

ημερολόγιο(δελτία τεχνικών)όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. 

Αναλυτικά οι ενέργειες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν: 

 Γενικό έλεγχο της κατάστασης της πληροφοριακής υποδομής και εφόσον απαιτείται 

παροχή οδηγιών προς τον διαχειριστή. 

 Διαγνωστικός έλεγχος της πληροφοριακής υποδομής μέσω του Λειτουργικού 

Συστήματος ή Λογισμικού της(Vm Ware, Watch Guard , System Manager, κλπ).Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου θα παραδίδονται εγγράφως, μέσω περιληπτικής 

έκθεσης, στο Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης του Νοσοκομείου.  

 Έλεγχος ορθής και ομαλής λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων και του 

Λογισμικού(OS των server, εγκατεστημένα OS στις εικονικές μηχανές(Watch Guard, 

Storage, Antivirus, Domain Controller (Active Directory – DHCP,κλπ),Διαδικασίας 

Λήψης & Ανάκτησης Αντιγράφων Ασφαλείας κλπ). 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των παραμέτρων των εικονικών εξυπηρετητών με 

εξειδικευμένους ρόλους(Database Servers, Application Servers κλπ). 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δηλαδή του 

ενεργού και παθητικού εξοπλισμού και των παρελκομένων τους(switches, routers, 

κεραίες, πρίζες κλπ.). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, προληπτικής συντήρησης, 

σε ώρες και ημέρες που δεν θα παρακωλύεται η επιχειρησιακή λειτουργία του 

Νοσοκομείου και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου, 

αφού προηγηθεί έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον τρείς(3) ημέρες νωρίτερα. 

 

Β. Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης 

  Οι υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης, της Συμβατικής Περιόδου, αφορούν το 

σύνολο του υλικού και λογισμικού που αναγράφεται στους πίνακες του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ και είναι οι εξής : 

 Αποκατάσταση των πάσης φύσεως ανωμαλιών λειτουργίας υλικού. 

 Αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο 

εξοπλισμός και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του 

Νοσοκομείου, η επισκευή μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά, για την ασφαλή 

αποσύνδεση, συσκευασία και μετακίνηση του εξοπλισμού από και προς τον τόπο 

εγκατάστασης, όπως επίσης και για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την μη 

κοινοποίηση δεδομένων και λοιπών περιεχομένων τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε 

οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης δεδομένων του εξοπλισμού. Οι κανόνες 

ασφάλειας, ακεραιότητας και μη κοινοποίησης των δεδομένων και γενικότερα η 

εχεμύθεια πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα εκ μέρους του Αναδόχου. Τα 

ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού που αντικαθίστανται, παραδίδονται στο 

Νοσοκομείο. 

 Εξοπλισμός που δεν επισκευάζεται στο χώρο λειτουργίας του και χρειάζεται 

μεταφορά για επισκευή αντικαθίσταται με άλλον, του ιδίου κατασκευαστικού 

οίκου(με τις ίδιες ακριβώς τεχνικές προδιαγραφές ή ανώτερες),καινούριο ή που 
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πιστοποιημένα λειτουργεί κανονικά στο 100% για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί 

για την επισκευή και χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση δαπάνης για το 

Νοσοκομείο(π.χ. έξοδα μεταφοράς, συνδρομή τρίτων κλπ). 

 Ειδικά για τις περιπτώσεις των servers θα μεταφέρεται ολόκληρη η λειτουργική 

δομή που είχε το μηχάνημα που αντικαταστάθηκε, πριν υποστεί βλάβη, από το 

“system back up” που τηρείται από το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. 

Επίσης, ο Ανάδοχος όταν πρόκειται να προβεί σε αποκατάσταση βλάβης ή στην 

τροποποίηση του λογισμικού των συστημάτων θα πρέπει να συνεργάζεται με τις 

εταιρείες που υποστηρίζουν το λοιπό βασικό εγκατεστημένο λογισμικό, στα 

συστήματα αυτά, με σκοπό την επαναφορά τους στην προτεραία ορθή λειτουργική 

και παραγωγική τους κατάσταση. 

 Στις περιπτώσεις που γίνεται αντικατάσταση εξοπλισμού, όπως ανωτέρω, 

συμπληρώνονται τεχνικά δελτία όπου εξηγείται η αιτία αντικατάστασης του καθώς 

και οι σχετικοί αριθμοί ταυτοποίησης του εξοπλισμού (είδος, serial number, κ.τ.λ.). 

 Οι αριθμοί ταυτοποίησης αφορούν τον υπάρχοντα προβληματικό εξοπλισμό που 

αντικαθίσταται και τον νέο που τον αντικαθιστά. Τα δελτία αυτά θα παραδίδονται 

στο Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων(Releases)του Λογισμικού, εφόσον δεν θεωρούνται 

νέο προϊόν από τον κατασκευαστή, ή διορθωτικές(patches) εκδόσεις του 

Λογισμικού Συστήματος όταν αυτές είναι διαθέσιμες από τον κατασκευαστή και 

εφόσον το ζητήσει το Νοσοκομείο. 

 Εγκατάσταση βελτιωμένων εκδόσεων του λογισμικού στις ενεργές συσκευές 

δικτύου, με την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, εφόσον αυτό βελτιώνει την 

λειτουργία και την ασφάλεια.  

 Αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθήκη λειτουργίας(π.χ. ρύθμιση VLAN ή αλλαγή 

πολιτικής στο firewall),με την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου. 

 Εξασφάλιση της λειτουργικότητας του υλικού και λογισμικού των συστημάτων,μετά 

από κάθε τροποποίησή του ή πιθανή εφαρμογή προαιρετικών (optional) 

δυνατοτήτων του που θα ενεργοποιηθούν μετά από απαίτηση του Νοσοκομείου. 

 Παροχή βοήθειας, στο Τμήμα Πληροφορικής, για την αποκατάσταση της ομαλής 

λειτουργίας του εξοπλισμού από συνήθεις βλάβες πάσης φύσεως.  

 Παροχή βοηθητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για αναβαθμίσεις και  

βελτιστοποίηση του εξοπλισμού.  

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει: 

1. Να διαθέτει 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ολοκλήρωση 

συμβάσεων αντίστοιχου αντικειμένου, με επιτυχία, σε Νοσοκομεία(δημόσια ή και 

ιδιωτικά)η οποία θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση των αντίστοιχων 

τιμολογίων και με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε με βεβαίωση καλής εκτέλεσης του 

φορέα, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Ορισμός: ως «αντίστοιχο» ορίζεται ένα αντικείμενο σύμβασης που αφορά σε 

όμοιο, συναφές ή/και ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης  στο 
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φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών. 

2. Να προσκομίσει αναφορά με τουλάχιστον δύο(2)έργα(συμβόλαια σε 

ισχύ)συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και 

δικτυακών υποδομών σε Νοσοκομεία(δημόσια ή/και ιδιωτικά). 

3. Να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης των εταιρειών Lenovo, Trend 

Micro,WATCHGUARD TECHNOLOGIES INC,Enterasys τα προϊόντα των οποίων 

απαρτίζουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή Lenovo για παροχή υπηρεσιών 

επέκτασης εγγύησης. 

5. Να προσκομίσει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001,εν ισχύ. 

11. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Νοσοκομείο – κατόπιν αίτησης του –  έναντι 

πρόσθετων αμοιβών, υλικά και εργασίες επέκτασης/αναβάθμισης του υλικό-τεχνικού 

εξοπλισμού(προσθήκη νέων σκληρών δίσκων, δημιουργία νέων εικονικών μηχανών, κλπ). 

Οι όποιες πιθανές επεκτάσεις θα πληρούν, τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις εργασίες, 

όλους τους κανόνες και τις προδιαγραφές της υφιστάμενης υλικό-τεχνικής υποδομής και θα 

παραδίδονται μαζί με τις απαιτούμενες μετρήσεις και αποτυπώσεις στο υπάρχον σύστημα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Στους παρακάτω πίνακες (1&2) περιλαμβάνεται ο κύριος εξοπλισμός. Η υποστήριξη θα 

παρέχεται σε όλα τα υποεξαρτήματα (subcomponets) και λοιπά μέρη του κυρίου 

εξοπλισμού( δίσκοι, κάρτες, drives, modules κτλ). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Α/Α Εξοπλισμός(Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη) Ποσότητα 

1 
Rackmount Server: 
IBM System x3550 M3  

1 

2 
Rackmount Server: 
IBM System x3650 M3 

1 

3 
Standalone Server: 
Lenovo Server TD350 

2 

4 
Rackmount Server: 
Fujitsu Primergy RX100 S1 Server 3,5" 

1 

5 

BLADE CHASSIS: 
α) IBM BladeCenter H Chassis 8852(1 Τεμάχιο)  

Περιλαμβάνει:  

2 x IBM ETHERNET SERVER CONNECTIVITY MODULE  

2 x QLOGIC 8 GB FIBRE CHANNEL SWITCH MODULE   

2 x IBM ADVANCE MANAGEMENT MODULE  

4 x IBM BLADE CENTER-H 2980 W HI EFFICIENCY POWER 

SUPPLY MODULE 

 2 x CHASSIS COOLING DEV 
 β) BLADE SERVERS H TYPE 8852 (8 Τεμάχια) 

1 

6 

Storage: IBM SYSTEM STORAGE DS3950 TYPE 1814-94H  

Περιλαμβάνει: 

 16 HDD (300GB) TYPE FRU42D0417, 

1 
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2 CONTROLLERS 

 Οπτική διασύνδεση με BLADE CENTER 

7 

Storage: Lenovo StorWise V3700 

Περιλαμβάνει: 17 HDD TYPE FRU 00Y2430 

Οπτική διασύνδεση με STORAGE DS3950 

1 

8 PRONAS Thecus N8810U(Linux), 9 HDD(1.2TB) 1 

9 
Firewalls: WatchGuard Firebox M470(Basic Security-

Standard Support) 
2 

Α/Α Λογισμικό (Τεχνική Υποστήριξη)  

1 

α) VMware vSphere Hypervisor(ESXi)6.5  

(30 Virtual Machines με OS: Windows Server 2016 64bit, 

Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 

64bit, Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2003 

standard 32bit,Centos 7 64bit,Centos 6 64bit,Centos 

4/5,Oracle Linux 6 64bit,Oracle Linux 4/5 64bit,Ubuntu 
Linux 64bit) 

β) Kerio mail(Linux) 

γ) Trend Micro- Trend Micro mail security 

δ) Veeam Backup 9.5 U4B(Backup & Replication 

Standard)   

ε) LansWeeper 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Α/Α Ενεργός Δικτυακός Εξοπλισμός(Τεχνική Υποστήριξη) Πλήθος 

1 
Cisco 550X Series Gigabit Stackable Managed Switches (SG550XG-24F-K9-

EU) 
2 

2 Cisco 550X Series Gigabit Stackable Managed Switches (SG550X-24-K9-EU) 2 

3 10 Gigabit Ethernet Stack Cables 4 

4 Cisco SG250-26 10 

5 MATRIX E1 1G587-09 1 

6 MGBICLC-SX 35 

7 MGBIC-UTP 1 

8 UBIQUITI NanoBeam 5AC Gen2 Wireless Bridge 2 

9 Laser Link Modems 500m 2 

10 Enterasys SecureStack A2H124-24 17 

11 Enterasys SecureStack A4H124-24 3 

12 Enterasys Matrix V2H124-24 15 

13 Enterasys VH-2402SM 1 

14 Cisco SG200-26 2 

15 Cisco SF300-48 3 

16 Cisco SF300-24 1 

17 Cisco SF220-24 1 

18 Cisco WS-C2924-XL 1 

19 D-Link DGS-1210-08p 4 

20 Ubiquiti UniFi Access Point      (UAP-AC-PRO) 7 

21 Ubiquiti UniFi Access Point      (UAP-AC-LR) 8 

22 Converter UTP to 100-FX 1 
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