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ΘΔΜΑ: «Γιενέπγεια Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ ηων Σεσνικών Πποδιαγπαθών για ηην ζςνηήπηζη και 
ηεσνική ςποζηήπιξη ηος ζςζηήμαηορ iPACS (CPV 50324100-3). 

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σν Ν. 3329/2005(ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 
2. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο». 

3. Σηο κε αξ.πξση. 9609/21-06-2017 ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νξηζζείζαο ηξηκεινύο 
επηηξνπήο. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
1 Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο iPACS. 
2.  Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ / Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεύζεηο). 

3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη 
αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 24 
ΟΚΣΩΒΡΗ 2017 θαη ώξα 15.00μ.μ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη, λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη γηα 
ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ καο. 

6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θα πποκηπςσθεί Ππόζκληζη Τποβολήρ 
Πποζθοπών γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο iPACS, (CPV 50324100-3) κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο (ρακειόηεξε 
ηηκή).  

 

 

 

Η  ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

            ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 

  

 

ςνημμένα: 

Σν ππ΄αξ. 9609/21-06-17 Σερλ.Πξνδηαγξαθέο 

Κοινοποίηζη: 

     Γξ.Πξνκεζεηώλ 
 

http://www.hippocratio.gr/


Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για την ςυντήρηςη και υποςτήριξη του ςυςτήματοσ iPACS. 
 

Προϋπολογιςμόσ : € 10.000 πλζον ΦΠΑ. 
 

 
Πίνακασ 1 

Α/Α Περιγραφή Σεμ. 

1 Πλθροφοριακό φςτθμα iPACS-VNA (Vendor Neutral Archive) ζκδοςθ 3.3.1 1 

2 HL7 Interface 1 

3 
φςτθμα εγγραφισ απεικονιςτικϊν εξετάςεων ςε cd/dvd και του λογιςμικοφ (dicom 
cd burning) 

1 

4 φςτθμα εκτφπωςθσ ιατρικϊν εικόνων ςε χαρτί (dicom paper print) 1 

 
 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 
 
Οι διαγωνιηόμενεσ εταιρείεσ, πρζπει να διακζτουν και να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικά κατοχισ ISO 9001 και 13485, κακϊσ και διλωςθ του καταςκευαςτι 
του λογιςμικοφ (Α/Α 1 του Πίνακα 1) που να αναφζρει ότι ζχουν εξουςιοδοτθκεί να 
παρζχουν υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ του υςτιματοσ. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
Η ανάδοχοσ εταιρεία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, να παρζχει ςυντιρθςθ των 
λογιςμικϊν με Α/Α 1 και 2 του πίνακα 1 κακϊσ και του εξοπλιςμοφ και των 
λογιςμικϊν με Α/Α 3 και 4 του πίνακα 1, για χρονικι περίοδο ενόσ (1) ζτουσ. Σο 
κόςτοσ ςυντιρθςθσ του ςυνόλου των προϊόντων που αναφζρονται ςτον πίνακα, κα 
είναι ςτακερό για ζνα (1) ζτοσ. 
 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ κα παρζχονται για τον Α/Α 1 του Πίνακα 1, ςε 24/ωρθ 
βάςθ, επτά (7) θμζρεσ τθν εβδομάδα, ενϊ για τουσ Α/Α 2, 3 και 4 κα παρζχονται ςε 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (8 ϊρεσ τθν θμζρα Χ 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα). 
Απαιτοφνται από τον ανάδοχο τα παρακάτω: 
 
Θα φροντίηει για τθν εξαςφάλιςθ υψθλισ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ ςτο 99% 
κατ' ελάχιςτον για τον Α/Α 1 του Πίνακα 1. 
Θα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του 
λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs). 
Θα εκτελεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενθμερϊςεισ του λογιςμικοφ (service updates, 
hotfixes) του λογιςμικοφ, που διορκϊνουν τυχόν δυςλειτουργίεσ του 
προγράμματοσ, ενϊ ειδικά και μόνο για τον Α/Α 1 του Πίνακα 1, κα προβαίνει ςε 
αναβακμίςεισ Λογιςμικοφ (Software Upgrades), όταν είναι διακζςιμεσ. 
Θα είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του ςυςτιματοσ και 
μεριμνά για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ λειτουργίασ του. 
Θα παρζχει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του λογιςμικοφ που είναι 
αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
Θα παρζχει τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ για τθν Διαςφνδεςθ νζων modalities με το 
ςφςτθμα ι παλαιϊν που δεν ζχουν διαςυνδεκεί ςφμφωνα με απαίτθςθ του 
Νοςοκομείου. 



Θα ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα μζςω Αςφαλοφσ Απομακρυςμζνθσ 
Πρόςβαςθσ (VPN). 
Θα εκτελεί ςχεδιαςτικζσ αλλαγζσ μικρισ κλίμακασ, ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ 
Λειτουργικζσ διαδικαςίεσ του Νοςοκομείου. 
Θα διακζτει On-Call μθχανικό για τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν του εξοπλιςμοφ 
πλθροφορικισ και για τθν καταγραφι των προβλθμάτων από τουσ χριςτεσ.  Οι 
κλιςεισ κα γίνονται τθλεφωνικά ι με e-mail. Θα διακζτει επίςθσ Ηλεκτρονικι 
Διαδικτυακι πλατφόρμα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ αιτθμάτων. 
 
Για τον Α/Α 1 του πίνακα 1, απόκριςθ τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ εντόσ μίασ (1) ϊρασ 
από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ.  Άφιξθ ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
εντόσ τεςςάρων (4) ωρϊν, ςε περίπτωςθ βλάβθσ θ οποία δεν αντιμετωπίηεται από 
μακριά (on-site support). 
Για τουσ Α/Α 2, 3, 4 του πίνακα 1, απόκριςθ τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ εντόσ δφο (2) 
ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ.  Άφιξθ ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ τεχνικοφ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ θ οποία δεν 
αντιμετωπίηεται από μακριά (on-site support). 
 
Σο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, μζςω των ςτελεχϊν πλθροφορικισ τα οποία παρζχουν 
υποςτιριξθ πρϊτου επιπζδου, πλθροφορεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ ωσ προσ το είδοσ και τθν 
ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ / προβλιματοσ, μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ.  ε περίπτωςθ 
που ο ΑΝΑΔΟΧΟ, κατ’ εξακολοφκθςθ δεν ανταποκρίνεται ςτθν αποκατάςταςθ 
ελαττωμάτων / προβλθμάτων, το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ μπορεί να προβεί ςε ενζργειεσ για 
τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ. 
 
Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ υλικοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ που κα παρζχει θ 
ανάδοχοσ εταιρεία, περιλαμβάνουν τα εξισ: 
 
α) Επανορκωτικι υντιρθςθ. 
Η ανάδοχοσ εταιρεία παρζχει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, τθν εργαςία 
που απαιτείται, για τθ ςυντιρθςθ και τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ 
πλθροφορικισ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ για τουσ Α/Α 3, 4 του πίνακα 1, μπορεί με 
τθν ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου, οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ να πραγματοποιθκοφν 
ςτθν ζδρα τθσ αναδόχου εταιρείασ.  Η ανάδοχοσ εταιρεία κάνει διάγνωςθ και 
επιςκευάηει τισ βλάβεσ και τα προβλιματα λειτουργίασ. Η επανορκωτικι 
ςυντιρθςθ μπορεί να ςυνίςταται και ςε προςωρινζσ διαδικαςίεσ που κα πρζπει να 
ακολουκιςει το Νοςοκομείο κακ' υπόδειξθ, ενϊ κα αναηθτείται μόνιμοσ τρόποσ 
αποκατάςταςθσ. 
Η επανορκωτικι ςυντιρθςθ, αρχίηει κατά τθ διάρκεια των ωρϊν κάλυψθσ και 
ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι, εφόςον επιτυγχάνεται εφλογθ πρόοδοσ, μζχρισ ότου ο 
εξοπλιςμόσ τεκεί ςε κανονικι λειτουργία. Εάν θ ανάδοχοσ εταιρεία κρίνει ότι 
απαιτοφνται πρόςκετα ανταλλακτικά ι μζςα, θ ςυντιρθςθ παραμζνει ςε 
εκκρεμότθτα, ζωσ ότου τα ανταλλακτικά ι τα μζςα είναι διακζςιμα.  Σο κόςτοσ των 
ανταλλακτικϊν επιβαρφνουν το Νοςοκομείο. 
 
β) Προλθπτικι υντιρθςθ 
Η προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται  για τουσ Α/Α 1, 2 του πίνακα 1 κάκε ΔΙΜΗΝΟ, 
και για τουσ Α/Α 3, 4 κάκε ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, τισ θμζρεσ Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και 
από ϊρα 09.00 πμ ζωσ 17.00 μμ εκτόσ εορτϊν και αργιϊν και κα περιλαμβάνει 
ρφκμιςθ των παραμζτρων λειτουργίασ, βελτιςτοποίθςθ, τακτοποίθςθ των αρχείων 
δεδομζνων, επικεϊρθςθ και ζλεγχο καλισ λειτουργίασ, κακϊσ επίςθσ και 



ςυμπλθρϊςεισ-βελτιϊςεισ μικρισ ζκταςθσ (updates), του λογιςμικοφ και του 
εξοπλιςμοφ. 
 
 
γ) υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ 
Η ανάδοχοσ εταιρεία, παρζχει πλιρθ και απεριόριςτθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ 
ςτουσ χριςτεσ και ςτουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ, ςε κζματα που ζχουν ςχζςθ 
με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία και περιβάλλον λειτουργίασ, του υποςτθριηόμενου 
εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ. 
 
δ) Σεχνικζσ Βελτιϊςεισ 
Η ανάδοχοσ εταιρεία, μπορεί κατά διαςτιματα να επιφζρει τεχνικζσ βελτιϊςεισ, τισ 
οποίεσ κρίνει ότι είναι απαραίτθτεσ να ενςωματωκοφν ςτον εξοπλιςμό 
πλθροφορικισ του Νοςοκομείου.  Οι ςχετικζσ με τισ βελτιϊςεισ αυτζσ 
τροποποιιςεισ, κα γίνονται με ζξοδα τθσ αναδόχου εταιρείασ, ςφμφωνα με το 
αμοιβαία ςυμφωνθμζνο πρόγραμμα ι κα ςυμπίπτουν με τθν εκτζλεςθ τθσ 
επανορκωτικισ ι προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 
 
ε) Αντιμετϊπιςθ Δυςλειτουργίασ Λογιςμικοφ 
Εάν διαπιςτωκεί ότι ζνα πρόβλθμα οφείλεται ςε δυςλειτουργία του λογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ, θ ανάδοχοσ εταιρεία, κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για: α) 
να προτείνει εναλλακτικι προςωρινι λφςθ, που κα επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου και β) να ςυμπεριλάβει τθν λφςθ του 
προβλιματοσ ςτθν επόμενθ ζκδοςθ ι ςε διορκωτικι ζκδοςθ του λογιςμικοφ 
ςυςτιματοσ. 
 
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 
Σο Νοςοκομείο υποχρεοφται να τθρεί εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία του υλικοφ 
(Hardware) και του λογιςμικοφ (Software), που ζχει προμθκεφςει θ ανάδοχοσ 
εταιρεία και να καταβάλλει κάκε προςπάκεια για προςταςία τουσ, όπωσ επίςθσ και 
για τθν πρόλθψθ κάκε απαγορευμζνθσ ανακοίνωςθσ ι γνωςτοποίθςθσ του 
περιεχομζνου τουσ ι μζρουσ αυτϊν από τουσ εκπροςϊπουσ, υπαλλιλουσ κλπ. Σο 
Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για ενδεχόμενθ παράβαςθ από το προςωπικό του ι από 
τρίτουσ των διατάξεων περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ευρεςιτεχνίασ ςχετικά με 
τα υπό λειτουργία ςυςτιματα, τθσ αναδόχου εταιρείασ δικαιοφμενθσ και 
υποχρεοφμενθσ να ςτραφεί κατά του υπαίτιου προςϊπου, μόνου και αυτοτελϊσ 
ευκυνόμενου ζναντι αυτοφ. 
Σο Νοςοκομείο και θ ανάδοχοσ εταιρεία κρατοφν μυςτικι κάκε πλθροφορία 
ςφμφωνα με τον Ν.3471/2006 (Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων) κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και δεν αποκαλφπτουν τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα μζρθ χωρίσ τθν 
γραπτι ςυμφωνία του ετζρου μζρουσ. 
Η ανάδοχοσ εταιρεία δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ των εφαρμογϊν 
του Νοςοκομείου, υποχρεοφμενθ ςε αυςτθρι εχεμφκεια. Όλεσ οι ενζργειεσ τθσ 
Αναδόχου, πρζπει να μεριμνοφν για τθν αςφάλεια και τθν τιρθςθ του απορριτου 
των δεδομζνων τθσ κάκε εφαρμογισ. Τποχρεοφται επίςθσ να μεριμνά ϊςτε το 
προςωπικό τθσ και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτιν να δεςμεφεται με τθν παραπάνω 
υποχρζωςθ. 
ε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, το 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν 
παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο 
μζλλον. 



Η ανάδοχοσ εταιρεία αμφνεται, με δικά τθσ ζξοδα, κατά παραβάςεων ι 
ενδεχόμενων παραβάςεων που αφοροφν ςε διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, ςχζδια, 
πνευματικι ιδιοκτθςία, ι εμπορικά μυςτικά και αποηθμιϊνει ανεπιφφλακτα το 
Νοςοκομείο, για τα ζξοδα τα οποία το τελευταίο υφίςταται ςε παρόμοιεσ 
περιπτϊςεισ. 
Σο Νοςοκομείο οφείλει να ειδοποιεί ζγκαιρα τθν ανάδοχο εταιρεία, για το τυχόν 
πρόβλθμα κατά τα άνω, δεδομζνου ότι θ τελευταία, δθλϊνει πωσ αναλαμβάνει θ 
ίδια να αντιμετωπίςει τυχόν δικαςτικοφσ αγϊνεσ για τουσ παραπάνω λόγουσ. τθν 
περίπτωςθ που δεν ανταποκρικεί θ ανάδοχοσ εταιρεία, το Νοςοκομείο αμφνεται 
και χρεϊνει τα ζξοδα ςτθν ανάδοχο εταιρεία. Σο Νοςοκομείο επίςθσ δεν προβαίνει 
ςε αποηθμίωςθ τρίτου πριν ςυνεννοθκεί με τθν ανάδοχο εταιρεία. 
Εξάλλου, αν λόγω παράβαςθσ των διατάξεων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και 
ευρεςιτεχνίασ εκ μζρουσ τθσ αναδόχου εταιρείασ, εμποδιςτεί θ χριςθ του 
εξοπλιςμοφ (Hardware) ι του λογιςμικοφ (Software) του ςυςτιματοσ, θ ανάδοχοσ 
εταιρεία υποχρεοφται με δαπάνεσ τθσ, ςτθν αναγκαία αντικατάςταςθ του υλικοφ 
(Hardware) ι του λογιςμικοφ (Software), χωρίσ μείωςθ τθσ απόδοςθσ. 
 
ΠΣΩΧΕΤΗ 
 
ε περίπτωςθ πτϊχευςθσ τθσ αναδόχου εταιρείασ ι κζςθ τθσ ςε αναγκαςτικι 
διαχείριςθ, όπωσ και ςε κάκε περίπτωςθ που για λόγο νομικό ι πραγματικό, 
αδυνατεί αυτι να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ, το Νοςοκομείο 
μπορεί να καταγγείλει (λφςει) τθ ςφμβαςθ και αποδεςμεφεται των ζναντι αυτισ 
υποχρεϊςεϊν του, επιφυλαςςόμενο των δικαιωμάτων του για αποηθμίωςθ κατά 
αυτισ, των εγγυθτϊν και των κακολικϊν ι ειδικϊν διαδόχων τθσ, ςυνδίκου 
πτϊχευςθσ, αναγκαςτικοφ διαχειριςτι, ι οιουδιποτε άλλου κατά τον νόμο 
υπόχρεου. τθν διακριτικι ευχζρεια του Νοςοκομείου, ανικει θ ανάκεςθ εκτζλεςθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ι ςυνζχιςθσ τθσ εκτζλεςισ τθσ ςτο ςφνδικο ι τον 
εκκακαριςτι ι ςε οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο, με εγγυιςεισ κατά είδοσ και ποςό 
που κα κρίνει αναγκαίεσ. 
 


