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ΘΕΜΑ 

 
 

«Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο  

R.A.C. επί έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν. Αζελώλ 

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 11.346,00 € ζπκ/λνπ ΦΠΑ .» 

  
ΑΠΟΦΑΗ 

ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»  

 

  Έχοντας υπόψη: 

1.  Σνλ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ:81/Α/05 ) «Πεξηθεξεηαθή ζπγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ  

πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» 

2. Σνλ Ν.3580/07(ΦΔΚ /134 Α /18-06-2007)  Πεξί Πξνκεζεηώλ ησλ Ννζνθνκείσλ. 

3.Σνλ Ν.4412/8-8-16(Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ  

[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ]. 

4 Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α. 

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ», όπσο ηζρύεη. 

5. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηνξηζκόο 

Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ", αξκνδηόηεηαο 

1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΚ 250/ΤΟΓΓ /19.05.2016) 

6.  Σελ ππ.αξ.20/20-7-17 (Θέκα 1) ΑΓ κε (ΑΓΑ: 75Ε04690Χ-4ΦΓ) 

7. Σελ ππ.αξ.4073/28.07.2016 Απόθαζε ηεο ΔΠΤ έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηώλ, Τπεξεζηώλ θαη Φαξκάθσλ γηα ην έηνο 2015(ΑΓΑ:6ΟΦ9465ΦΤΟ-

ΓΧ6) 

8. Σν ππ’αξηζκ.πξση.11094/14-07-17 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο DBATEAM SINGLE 

MEMBER P.C. (ΒΟΓΔΝΣΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ) γηα ηελ ππελζύκεζε ηεο ιήμε ηεο 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο θαη γηα ην εηήζην θόζηνο ππνζηήξημεο πνπ νξίδεηαη ζηα 

9.150,00€ πιένλ θπα 

9. Σν κε αξ.πξση.11192/18-07-17 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & 

Οξγάλσζεο γηα ηελ απαξαίηεηε αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο 
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10. Σελ πξνεγνύκελε ζύκβαζε γηα ηελ ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο R.A.C. 

γηα έλα (1) έηνο ζπλνιηθήο δαπάλεο 9.150,00€ πιένλ θπα, ηζρύνο από 9-9-

2016 έσο 8-9-2017. 

11. Σελ ππ.αξ. 1771/20-7-2017 (ΑΓΑ:ΦΗ9Ε4690Χ-ΣΘΡ) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

 

1. Κάζε ελδηαθεξόκελν ππνςήθην νηθνλνκηθό θνξέα λα ππνβάιεη έγγξαθε 

ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζηηο Αηηνύκελεο Τπεξεζίεο 

ηεο παξνύζεο, ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξόζθιεζε 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο R.A.C.  γηα έλα 

έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν. Αζελώλ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 11.346,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο 

(Πξσηόθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ ΣΕΣΑΡΣΗ, 06-09-2017 και ώρα 10.00 

π.μ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππόςε. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 2088724. 

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ 

ππεξεζηώλ . Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

3. Πεξηερόκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία 

θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηό θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:  

3.1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

α) απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 

ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε απηνύο β) νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνύλ ηηο 

παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξόλνο 

ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

4. Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ππεξεζηώλ ζα 

ζπλαθζεί ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ147/8-8-2016) 

«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ», όπσο ηζρύνπλ. ε 

πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 

5. Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο δελ δύλαηαη λα ππεξβεί ην πνζό ησλ 11.346,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.  

6. Ζ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο) 

7. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πιήξε 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην 
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αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο πξνο ηνύην επηηξνπήο θαη ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ. 

8. Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή www.hippocratio.gr  Σκήκα Πξνκεζεηώλ  

Γηαγσληζκνί. 

9. Οξίδνληαη σο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο νη παξαθάησ ππάιιεινη: 

 

1) ΡΔΚΑ  ΘΔΟΓΧΡΟ  ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

2) ΓΗΑΝΝΟΤΚΟΤ  ΔΤΓΟΞΗΑ  ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

3) ΣΕΑΜΑΛΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

  

 

 

                ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εζωηερική διανομή: 
 - Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
     -Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Οξγάλσζεο  
 
              

      Μέιε Δπηηξνπήο: 
     1. ΡΔΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 
     2. ΓΗΑΝΝΟΤΚΟΤ ΔΤΓΟΞΗΑ 
     3  ΣΕΑΜΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
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Αιτούμενεσ Υπηρεςίεσ 

1. Ετιςια "on call" υποςτιριξθ καλισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ ORACLE 10gR2 RAC 

database.  Η υποςτιριξθ κα παρζχεται για τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ 

εβδομάδασ, δθλαδι Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 7:00 - 15:00, με απόκριςθ εντόσ δφο (2) 

ωρϊν.  Οι κλιςεισ κα είναι είτε τθλεφωνικζσ είτε μζςω e-mail.  Ο ανάδοχοσ κα παρζχει 

τισ υπθρεςίεσ του ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, εκτόσ αν θ φφςθ του 

προβλιματοσ επιτρζπει τθν αποκατάςταςι του, μζςω απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ 

(VPN).  Με τον ίδιο τρόπο ο ανάδοχοσ κα εκτελεί προλθπτικι ςυντιρθςθ κάκε τρείσ (3) 

μινεσ και κα παραδίδει ςτο Νοςοκομείο τα ςχετικά τεχνικά δελτία. 

2. Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πολιτικισ database backup. 

Πιςτοποιήςεισ 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει και να υποβάλλει τισ παρακάτω πιςτοποιιςεισ από τον 

καταςκευαςτι του λογιςμικοφ. 

 ORACLE RAC ADMINISTRATOR 10g 

 ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR 10g 

 ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR 9i ι 8i (δθλωτικό τθσ εμπειρίασ του αναδόχου) 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει επίςθσ να υποβάλλει τιμοκατάλογο υπθρεςιϊν που 

ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ τθσ Oracle Database και δεν καλφπτονται από τθν 

ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ. 
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