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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ R.A.C( Φ 331/14)»

 Το ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER είναι η πλατφόρμα πάνω στην 

οποία λειτουργεί το λογισμικό της εταιρείας CCS ( LIS,RIS, ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ κλπ)

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων».

2.  Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01)  «Περί  βελτίωσης και  εκσυγχρονισμού του

ΕΣΥ».

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) «Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων».

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

5. To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ).

6.Τον  Ν.3527/07  (ΦΕΚ  /Α΄/09-02-2007)  «Κύρωση  συμβάσεων  και  λοιπές

διατάξεις».

7. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

8.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις

σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.

9.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την «Εξόφληση

προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».
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10.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011) με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

11.Το  αριθμ.πρωτ.9509/27-5-14  έγγραφο  του  Προϊστάμενου  του  Τμήματος

Πληροφορικής και Οργάνωσης κ.Πάλλα Ν. αναφορικά με την αναγκαιότητα της

συντήρησης του λογισμικού συστήματος R.A.C.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουμε  την  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για  την συντήρηση  του
λογισμικού συστήματος  R.A.C(CPV 50324000) με συλλογή προσφορών
για  ένα(1)  έτος  με  κριτήριο  κατακύρωσης  χαμηλότερη  τιμή,  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  9.500,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  το
υπηρεσιακό αίτημα με  αριθμ.πρωτ.9509/27-5-14 του  Προϊστάμενου  του
Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης κ.Πάλλα Ν.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν γραπτές και σφραγισμένες
Τεχνικές  και  Οικονομικές  Προσφορές  σε  ξεχωριστούς  φακέλους,  στην
Γραμματεία του Νοσοκομείου μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη
και  ώρα  11:00π.μ..  Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  ορίζεται  να
πραγματοποιηθεί  την  2η Σεπτεμβρίου  2014,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα
11:00π.μ

3. Οι  τιμές  που  θα  προκύψουν  με  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος
αυτής,  δεν  θα  υπερβαίνουν  τις  αντίστοιχες  ανώτατες  τιμές  του
Παρατηρητηρίου  Τιμών.  Οι  συμμετέχοντες  στην  προσφορά  τους  θα
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο
Τιμών. 

4. Ο  διαγωνισμός  θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα  διαύγεια  και  στην
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου.

5. Επειδή  η  εν  λόγω  συντήρηση  αφορά  συγκεκριμένο  λογισμικό  ,δεν
μπορούν να τεθούν τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.Ετήσια on call υποστήριξη καλής λειτουργίας του λογισμικού ORACLE 10gR2 

RAC database. Η υποστήριξη θα παρέχεται για τις πέντε(5) εργάσιμες ημέρες και

ώρες της εβδομάδας(5*8) , με απόκριση εντός της ίδιας ημέρας αν η κλήση γίνει 

μέχρι την 11:00πμ και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας , αν η κλήση γίνει 

μετά την 11:00πμ.Οι κλήσεις θα είναι είτε τηλεφωνικές είτε μέσω e-mail. O 

ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, 
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εκτός αν η φύση του προβλήματος επιτρέπει την αποκατάστασή του μέσω 

απομακρυσμένης πρόσβασης(VPN). Mε τον ίδιο τρόπο ο ανάδοχος θα εκτελεί 

προληπτική συντήρηση κάθε τρείς (3) μήνες.

2.Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικής database backup.

Πιστοποιήσεις

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει τις παρακάτω πιστοποιήσεις

από τον κατασκευαστή του λογισμικού

• ORACLE RAC ADMINISTRATOR 10g

• ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR 10g

• ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR 9i ή 8i(δηλωτικό της 

εμπειρίας του αναδόχου)

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επίσης να υποβάλλει τιμοκατάλογο υπηρεσιών 

που σχετίζονται με την διαχείριση της Oracle Database και δεν καλύπτονται από 

την σύμβαση συντήρησης.

                                                                                                 

                                                                                     

                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                             ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
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