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ινγηζκηθνχ ORACLE standard edition 11g R2 database γηα έλα (1) έηνο, πξνυπνινγηζζείζαο 
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ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  

 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Ρν λ.4605 (ΦΔΘ 52/Α’/01.04.2019), «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 
2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016….. ….θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
2. Ρν λ.4542 (ΦΔΘ 95/Α’/01.06.2018), άξζξν ηέηαξην, παξ. 2β, «Θχξσζε ηεο Ππκθσλίαο κεηαμχ ηεο 
Θπβέξλεζεο… θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
3. Ρν λ.4472 (ΦΔΘ 74/Α’/19.05.2017), «Ππληάμεηο απνιχζεηο, ζπλδηθαιηζηηθά …θ.ι.π.», φπσο ηζρχεη. 
4. Ρν λ.4523/2018 (ΦΔΘ Α΄41) «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο 
Θάλλαβεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
5. To λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη. 
6. Ρν λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
7. To λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1. 
8. Ρελ παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
9. To λ.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
10. To λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 
11. To λ.2955/2001 (ΦΔΘ 256/Α’/02-11-2001) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο 
ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
12. To λ.2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
13. To ΞΓ 80/2016 (Α΄ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη. 
14. Ρν ππ. αξ. 4203/15-3-2019 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο 
15. Ρν ππ. αξ. πξση.  8355/29-5-2019, Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Πχληαμεο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ. 
16. Ρελ ππ. αξ. πξση. 5529/8-4-2019, έγθξηζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
17. Ρελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ "ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ", αξκνδηφηεηαο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΝΓΓ 
250/19.05.2016). 
18. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β’/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» φπσο ηζρχεη. 
19. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ 
πνζνχ ησλ 11.408,00€) θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 427/22-3-2019    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο              
( ΑΓΑ:ΩΒΕ94690ΩΠ-769) 
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ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

Θάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην1 αλάδνρν λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α’ ηεο παξνχζεο, ζε θιεηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ 

έλδεημε «Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ORACLE standard edition 11g R2 database γηα έλα (1) έηνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

11.408,00 ζπκπ/λνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή) ( CPV: 50324100-3)», ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηφθνιιν) 

ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ  10η ΙΟΤΝΙΟΤ  2019 θαη ψξα 9:30 π.μ Νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

ζηελ πεξεζία ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

1. Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ, (Θηίξην 

Γηνίθεζεο 1νο Όξνθνο) ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο _10__/_6__/2019, εκέξα  ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 10:00 

π.μ 

2. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Ρκεκαηηθέο ή 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

3. Ξξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία είλαη ε θχξηα απαζρφιεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ - θνξέσλ 

λα είλαη ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο. 

4. Ξεξηερφκελν πξνζθνξάο: Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά 

ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:  

4.1. πεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε 

ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 90 εκέξεο απφ ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 

4.2. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά: Πηνλ θάθειν κε ηε έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ. Θα πεξηγξάθνληαη νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο θαη κε ΦΞΑ. 

Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ. Ν ΦΞΑ ζα δίδεηαη ζε 

μερσξηζηή ζηήιε.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ 

λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

5. Ζ θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Λνζνθνκείν πξνβεί ζε 

δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

                                            
1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

Α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
Β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
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6. Γηάξθεηα Πχκβαζεο: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε δηάξθεηαο ελφο (1) 

έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο εηήζηαο παξάηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχνπλ. Πε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ αλάδνρν έρνπλ εθαξκνγή νη αλάινγεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

7. Ξξνυπνινγηζκφο αλάζεζεο: Ζ ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δελ δχλαηαη 

λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ #11.408,00#€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

8. Ν ηειηθφο αλάδνρνο, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 

παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ.4412/2016: 

8.1. α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

8.2. β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

8.3. γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016).  

8.4. δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ΓΔΚΖ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε θαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο.  

9. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 

αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

10. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΓΔΗΑ, ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή www.hippocratio.gr  Θέκαηα Ξξνκεζεηψλ  Ξξνκήζεηεο  Γηαγσληζκνί. 

11. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απφ ηα αθφινπζα 

κέιε:  1.1 ΟΔΘΘΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΡΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  

         1.2 ΓΗΑΛΛΝΘΝ ΔΓΝΜΗΑ ΡΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

         1.3 ΡΕΑΚΑΙΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΓΔ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

12.Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη, αλαζηείιεη, ηξνπνπνηήζεη ή κεηαζέζεη ρξνληθά ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, θαζψο θαη λα δηαθφςεη δηαπξαγκαηεχζεηο ή 

ζπλνκηιίεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν, ρσξίο θακία επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη ηξίησλ 

πξνζψπσλ. 

13.Πεκεηψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α 

ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

 Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

  

 

 ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

  
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 

  Αλαθεξφκελα κέιε  
  
 Δζωηερική διανομή: 
  πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ 
  Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
  

http://www.hippocratio.gr/
ΑΔΑ: 6Α9Υ4690ΩΣ-ΒΤ6





Αιηούμενες Τπηρεζίες 

        Δηήζηα ππνζηήξημε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ "ORACLE standard edition 11g R2 

database".  Ζ ππνζηήξημε ζα παξέρεηαη ζε 24/ωρη βάζε θαη γηα ηηο επηά (7) ημέρες ηεο 

εβδνκάδαο.  Νη θιήζεηο ζα είλαη είηε ηειεθσληθέο είηε κέζσ e-mail.  Ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, εθηφο αλ ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπεη ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπ, κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (VPN).  Κε ηνλ ίδην ηξφπν ν αλάδνρνο ζα 

εθηειεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη ζα παξαδίδεη ζην 

Λνζνθνκείν ηα ζρεηηθά ηερληθά δειηία. 

 

Δργαζίες προληπηικής ζσνηήρηζης. 

       Νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ζα αθνξνχλ ηνλ γεληθφ έιεγρν ηνπ 

Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο (κελχκαηα ιαζψλ, δηαζέζηκνπ ρψξνπ, θαιήο εθηέιεζεο φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θ.ιπ.).  Ξηζαλά επξήκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη άκεζα, αλ φκσο 

απαηηείηαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηφηε ζα πξνεγείηαη ζπλελλφεζε κε ην 

Ρκ. Νξγάλσζεο & Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Μητανιζμός ελέγτοσ καλής λειηοσργίας ηοσ Λειηοσργικού σζηήμαηος και ηης Βάζης 

Γεδομένων. 

Απαηηείηαη εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ ειέγρνπ, πνπ ζα ειέγρεη ζε 24ψξε 

βάζε,ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

Απφδνζε ηεο CPU ηνπ Database server. 

Σξήζε ηεο κλήκεο ηνπ Database server. 

Ρελ θίλεζε ηεο θάξηαο δηθηχνπ ηνπ server. 

Ρα κελχκαηα ιαζψλ ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο. 

Ρελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ζηνπο δίζθνπο ηνπ server. 

Ρελ θαιή εθηέιεζε ησλ backup ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Ρνλ δηαζέζηκν ρψξν ησλ Datafiles ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Ρελ απφθξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Πε πεξίπησζε εληνπηζκνχ πξνβιήκαηνο, λα γίλεηαη άκεζα ελεκέξσζε κέζσ email, φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ.  

Γηα θαιχηεξν έιεγρν, λα ππάξρεη θνλζφια κέζσ ηεο νπνίαο, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηνπ Ρκήκαηνο 

Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, ζα ελεκεξψλνληαη άκεζα (κε κηα καηηά), γηα ην φηη φια βαίλνπλ 

θαιψο ή φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. 

Γιαδικαζίες backup ηης βάζης δεδομένων. 

       Ρν online backup ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά.  Πε εβδνκαδηαία βάζε, 

πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο ηνπ backup, ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηνπ 

DatabaseServer. Θα δεκηνπξγείηαη report ησλ απνηειεζκάησλ, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

κεληαίν report, πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζην Ρκ. Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν 

ίδην αθξηβψο ζα ηζρχεη θαη γηα ην θαζεκεξηλφ ινγηθφ Backup (export) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πε 

πεξίπησζε αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ backup, ζα ελεκεξψλεηαη ην Ρκ. 

Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάινπλ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο.  Πε θάζε 

πεξίπησζε απηά ζα αλαθέξνληαη ζην κεληαίν report. 
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Δργαζίες αποκαηάζηαζης καλής λειηοσργίας (24x7)  

      Νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο παξνπζηαζηεί ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Database 

Server. Νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα θαζηζηνχλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ πιήξσο ιεηηνπξγηθή, κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ (System Hardware). Ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο 

ζα είλαη εμαξηψκελνο απφ ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ (π.ρ αλ πξέπεη λα γίλεη 

restore ηεο βάζεο απφ ην πξνεγνχκελν backup). 

       Νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο ζα παξέρνληαη , εθφζνλ απαηηεζνχλ, ζε 24ψξε βάζε θαη 

γηα ηηο επηά (7) εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, κε ηνπο παξαθάησ ρξφλνπο απφθξηζεο: 

 

Ημέρες Ώρες Υρόνος Απόκριζης 

Δξγάζηκεο εκέξεο 8:00 – 17:00 1 ψξα 

Δξγάζηκεο εκέξεο 17:01 – 07:59 2 ψξεο 

Αξγίεο ή Δνξηέο 00:00 – 23:59 3 ψξεο 

 

Μηνιαίο Αναθορά (Report) 

      Ρν ζπγθεθξηκέλν report, ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία απφδνζεο ηνπ Database Server, ηηο εξγαζίεο 

θαη φιεο ηηο πηζαλέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηφλ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη, πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

 

σνηήρηζη disaster recovery περιβάλλονηος. 

      Θάζε 6 κήλεο, δνθηκέο θαιήο επαλαθνξάο backup αξρείσλ ζε δνθηκαζηηθφ (test) πεξηβάιινλ, κε 

ηαπηφρξνλε δνθηκή ζχλδεζεο ησλ εθαξκνγψλ, ζε ζπλελλφεζε κε ην Ρκ. Νξγάλσζεο θαη 

Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Πιζηοποίηζη. 

      Ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα ππνβάιιεη πηζηνπνίεζε "ORACLE DATABASE 11g CERTIFIED" 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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