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Έρνληαο ππόςε:

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

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. Σελ ππ’ αξ. πξση.1897/7-2-2017 απόθαζε Γηνηθεηή γηα νξηζκό επηηξνπήο ζύληαμεο ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ
4. Σν ππ’ αξ. πξση.4286/21-3-2017 έγγξαθν ηεο νξηζζείζαο ηξηκεινύο επηηξνπήο κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε
ηεο Γηθηπαθήο Τπνδνκήο πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν λα ηηο νξηζηηθνπνηήζεη.
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 Πέμπηη,
1/6/2017 θαη ώξα 10:00 π.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
ππεξεζηώλκαο.
6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα
ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπ λνζνθνκείνπ, (CPV 50324100-3)
ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 19.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε
ηηκή).

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

ςνημμένα: ζελ.9
Γξ.Πξνκεζεηώλ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: € 19.000 ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ προλθπτικισ και
επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ, για τθν δικτυακι υποδομι του
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ που περιγράφεται ςτο Παράρτημα Β.
Οι Τπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, οι οποίεσ
αφοροφν ςτον ζλεγχο των πάςθσ φφςεωσ παραμζτρων λειτουργίασ τθσ Δικτυακισ
Τποδομισ και ςτθν επζμβαςθ προσ αποκατάςταςθ κάκε δυςλειτουργίασ ι βλάβθσ
κατά τρόπο, ϊςτε να εξυπθρετείται ο αμζςωσ ανωτζρω εκτικζμενοσ ςκοπόσ. Σο
ειδικότερο περιεχόμενο των Τπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λίςτασ
ενεργειϊν προλθπτικισ και επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ, περιγράφεται ςτο
Παράρτημα Α.
Οι υπθρεςίεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ κα παρζχονται ςτουσ χϊρουσ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.
Η αγγελία βλάβθσ κα γίνεται τθλεφωνικά ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, ο ΑΝΑΔΟΧΟ δεν
αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ
ανακάλυψε κατά τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου ςυντιρθςθσ, οφτε κοινοποιεί
ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ
φμβαςθ.
Τποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με
αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 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.
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ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΒΑΗ
Σο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςε όλουσ
τουσ χϊρουσ όπου απαιτοφνται εργαςίεσ προλθπτικισ ι επανορκωτικισ
ςυντιρθςθσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και
εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν.

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ, από τθν ςχετικι φμβαςθ που κα
προκφψει, υποχρεϊςεισ του, με τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια και ςφμφωνα με
τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
ε κάκε περίπτωςθ ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να προβεί, με κάκε πρόςφορο μζςο,
ςε κάκε απαραίτθτθ ενζργεια προσ αποκατάςταςθ τθσ δυςλειτουργίασ, βλάβθσ ι
τεχνικισ ανωμαλίασ και προσ επαναφορά τθσ Δικτυακισ Τποδομισ ςε κατάςταςθ
πλιρουσ και ομαλισ λειτουργίασ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζχει υποχρζωςθ να διακζτει ςε πλιρθ λειτουργία, κακθμερινϊσ και
ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, ςφςτθμα γραπτισ (e-mail) και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
με το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ αποςτολι και
παραλαβι των κλιςεων του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, κακϊσ και θ ζγκαιρθ ανταπόκριςθ του
ΑΝΑΔΟΧΟΤ, αλλά και να ελζγχεται ο υπολογιςμόσ των κακοριηόμενων προκεςμιϊν
προσ παροχι των Τπθρεςιϊν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ των Τπθρεςιϊν, ςε ςχζςθ με κάκε περιςτατικό
χωριςτά, εντόσ δε (48) ωρϊν από αυτι, ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζχει τθν υποχρζωςθ να
παραδϊςει ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ςχετικι περιλθπτικι ζκκεςθ, ςτθν οποία κα
εκτίκενται αναλυτικά οι ενζργειεσ που ζγιναν, το αποτζλεςμα αυτϊν, τα τεχνικά
προβλιματα που τυχόν εντοπίςκθκαν, οι δζουςεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ ι
αυτζσ που εκτελζςκθκαν και οι τυχόν προτάςεισ – οδθγίεσ για τθν εφεξισ
λειτουργία τθσ Δικτυακισ Τποδομισ.
Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και εντόσ 30 θμερϊν, ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται
να προβεί ςε επιβεβαίωςθ / επικαιροποίθςθ του αναφερόμενου ςτο Παράρτθμα Β
ενεργοφ εξοπλιςμοφ, και να παραδϊςει ςτο Σμιμα Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ,
το λογικό διάγραμμα του δικτφου του Νοςοκομείου, ςτο οποίο κα αναφζρονται
λεπτομερϊσ τα παρακάτω:
1. Όνομα κατανεμθτι.
2. Αρικμόσ UTP λιψεων.
3. Κωδικόσ εργοςταςίου για κάκε ςτοιχείο ενεργοφ εξοπλιςμοφ.
4. Διαςυνδζςεισ εντόσ του κατανεμθτι - Stack.
5. Διαςυνδζςεισ με εξωτερικζσ ςυνδζςεισ - Δίκτυο κορμοφ.
6. Αποτφπωςθ και καταγραφι κεραιϊν WiFi Access Point
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται εντόσ 45θμερϊν να παραδϊςει ζκκεςθ, ςτθν οποία κα
φαίνονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία απόδοςθσ ςτον κορμό του δικτφου. Για τον ςκοπό
αυτό κα χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα NMS που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Σμιμα
Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ.

ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να παρζχει ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, μετά από αίτθςθ του
δεφτερου, ζναντι πρόςκετων αμοιβϊν, υλικά και εργαςίεσ επζκταςθσ δικτφου.
Οι πικανζσ επεκτάςεισ, κα πλθροφν τόςο για τα προϊόντα όςο και για τισ εργαςίεσ,
όλουσ τουσ κανόνεσ δικτυακισ υποδομισ και κα παραδίδονται μαηί με τισ
απαιτοφμενεσ μετριςεισ και αποτυπϊςεισ ςε υπάρχοντα αρχιτεκτονικά ςχζδια.
Επίςθσ, από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, κα γίνονται οι αντίςτοιχεσ με τισ επεκτάςεισ
ενθμερϊςεισ ςτο NMS ι αν πρόκειται για επζκταςθ του WiFi δικτφου, ο ΑΝΑΔΟΧΟ
κα ενθμερϊνει με δικι του ευκφνθ, τα ςχετικά λογιςμικά διαχείριςθσ 1) Ubiquity UniFi Controller και 2) WatchGuard System Manager.
Σο νζο τμιμα δικτφου (ενεργό και πακθτικό) που κα προκφψει, κα καλφπτεται από
εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ και κα ςυμπεριλαμβάνεται αυτόματα ςτθν εν
λόγω ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, με όλεσ τισ καλφψεισ που απορρζουν εξ αυτισ.
Σο φψοσ των πρόςκετων αμοιβϊν για εργαςίεσ και υλικά, κα προκφπτει από τον
τιμοκατάλογο του ΑΝΑΔΟΧΟΤ, τον οποίο πρζπει να ςυνυποβάλλει με τθν προςφορά
του. Ο τιμοκατάλογοσ αυτόσ, πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τισ τρζχουςεσ τιμζσ τθσ
αγοράσ, κακϊσ και με τισ πιο πρόςφατεσ ςχετικζσ προμικειεσ που ζχει
πραγματοποιιςει το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, οι οποίεσ προςδιορίηουν και το ανϊτατο
αποδεκτό κόςτοσ. Ενδεικτικά να αναφερκοφν τουλάχιςτον τα:
1. Κόςτοσ μονισ λιψθσ (τιμι ανά λιψθ ανεξαρτιτωσ ποςότθτασ).
2. Κόςτοσ διπλισ λιψθσ (τιμι ανά λιψθ ανεξαρτιτωσ ποςότθτασ).
3. Μεταγωγόσ 24-ports ιδίων ι καλφτερων προδιαγραφϊν του Enterasys
A4H124-24 (τιμι ανά τεμάχιο).
4. Κόςτοσ mini Gbic UTP.
5. Κόςτοσ mini Gbic FO-LC.
6. Κόςτοσ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ μεταγωγοφ.
Η ζναρξθ των εργαςιϊν επζκταςθσ δικτφου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με αφετθρία τθν
επίςθμθ παραγγελία του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ, όταν πρόκειται για εγκατάςταςθ πακθτικοφ εξοπλιςμοφ, και τισ
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, όταν πρόκειται για εγκατάςταςθ μόνο ενεργοφ
εξοπλιςμοφ.
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ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Οι Τπθρεςίεσ που αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ, κα παρζχονται από
εξειδικευμζνο

και

εξουςιοδοτθμζνο

προςωπικό

του

ΑΝΑΔΟΧΟΤ

ι

από

εξουςιοδοτθμζνο κατάλλθλο ςυνεργάτθ αυτοφ και όπωσ επιβάλλουν ο Νόμοσ, θ
επιςτιμθ, θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ.
το προςωπικό αυτό πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται, τουλάχιςτον ζνασ (1)
πιςτοποιθμζνοσ τεχνικόσ ςε εξοπλιςμό δικτφου, οπωςδιποτε Enterasys Systems
Networks, και προαιρετικά ςε Cisco ι Hewlett Packard ι άλλου καταςκευαςτι
ιςοδφναμου εξοπλιςμοφ.

Απαιτείται θ υποβολι ςχετικϊν αποδεικτικϊν

πιςτοποιθτικϊν.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα είναι επικεφαλισ, πλιρωσ και αποκλειςτικϊσ υπεφκυνοσ από
πλευράσ αςτικισ, ποινικισ και διοικθτικισ ευκφνθσ, για κάκε πράξθ ι παράλειψθ
των μελϊν του ςυνεργείου του, είτε αποτελείται από υπαλλιλουσ του, είτε
αποτελείται από ςυνεργάτεσ του.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ςε ιςχφ ανάλογο ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσυποςτιριξθσ με φορζα αντίςτοιχου μεγζκουσ, κατά προτίμθςθ Νοςοκομείου.
Πρζπει επίςθσ να ζχει τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςε ανάλογα ζργα. Απαιτείται θ
υποβολι ςχετικϊν αποδεικτικϊν εγγράφων.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΗ - ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ ΑΡΗ ΒΛΑΒΗ
Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ κα παρζχονται ςε 24/ωρη βάςη, επτά (7) ημζρεσ την
εβδομάδα και απαιτοφνται:
Απόκριςθ τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ εντόσ μίασ (1) ώρασ από τθν αναγγελία τθσ
βλάβθσ.
Άφιξθ ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ εντόσ τριών (3) ωρών, ςε
περίπτωςθ βλάβθσ θ οποία δεν αντιμετωπίηεται από μακριά (on-site support).
ε κάκε περίπτωςθ μετά τθν πάροδο τεςςάρων (4) εργάςιμων ωρών από τθν
αναγγελία τθσ βλάβθσ και εφόςον δεν ζχει αποκαταςτακεί θ λειτουργία, ο
ΑΝΑΔΟΧΟ κα πρζπει να αντικαταςτιςει το υλικό / εξοπλιςμό, με όμοιο υλικό /
εξοπλιςμό που λειτουργεί κανονικά, να το εγκαταςτιςει και να το διαμορφϊςει
ϊςτε το ςφςτθμα να επανζλκει ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ, είναι υπεφκυνοσ για τθν χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα
αποκατάςταςθ, κάκε ελαττϊματοσ που αναφαίνεται κατά τθν χρονικι περίοδο
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα, προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν
καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ.
Σο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, μζςω των τελεχϊν 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
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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 φμβαςθσ υντιρθςθσ.

ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων υλικϊν, εξοπλιςμοφ
και λογιςμικοφ, που ζχουν τοποκετθκεί με ςκοπό τθν άρςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ.
Ο αντικαταςτακείσ εξοπλιςμόσ επιςτρζφεται ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα, ςτισ
αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ
λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια, όταν αυτζσ
επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που
αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν το
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ
δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ,
απόδοςθσ και λειτουργίασ.
ε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ από
τρίτο, για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του
εξοπλιςμοφ, το Νοςοκομείο οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά, με όλεσ τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί,
δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, ζναντι του τρίτου.
ε κάκε περίπτωςθ, ο ΑΝΑΔΟΧΟ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να
καταβάλει το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε
δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων.

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ εγγυάται προσ το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ότι, θ ςυντιρθςθ όλου του
εξοπλιςμοφ κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ
φμβαςθσ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα, που
ιςχφουν ςτθ ςυντιρθςθ παρόμοιων υποδομϊν και εξοπλιςμοφ, κα πλθροί όλεσ τισ
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που κα προβλζπονται ςτθ φμβαςθ και κα ςτερείται
οποιωνδιποτε ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά υλικά).
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ εγγυάται προσ το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ότι, οποιοςδιποτε εξοπλιςμόσ
αντικατάςταςθσ κα είναι κατά τθν παράδοςι του καινοφργιοσ θ αν όχι καινοφργιοσ
ςε 100% λειτουργικι κατάςταςθ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ εγγυάται αυτοτελϊσ, τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του
εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ, μετά τθν άρςθ κάκε βλάβθσ.
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Κατά τθ διάρκεια ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν, κα διατίκεται ςχετικι τεκμθρίωςθ όλων
των μεταβολϊν ι τροποποιιςεων, που πικανόν να προκφψουν από εργαςίεσ, χωρίσ
πρόςκετο κόςτοσ για το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, όταν αυτό κρικεί αναγκαίο από το
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
κοπόσ τθσ παροχισ των Τπθρεςιϊν υντιρθςθσ – Σεχνικισ Τποςτιριξθσ, είναι θ
εξαςφάλιςθ τθσ καλισ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ υποδομισ, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει, προκειμζνου να υποςτθρίηεται θ
διακεςιμότθτα τθσ δικτυακισ υποδομισ, τουλάχιςτον κατά 99,9% (ςε μθνιαία
βάςθ).
Ο ςκοπόσ αυτόσ κα επιτευχκεί με τισ παρακάτω ενζργειεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ:


Σθν αποκικευςθ για τθν περίοδο ςυντιρθςθσ, επαρκϊν αποκεμάτων
ανταλλακτικϊν, για όλο τον καλυπτόμενο δικτυακό εξοπλιςμό.



Σθν τιρθςθ του ςχεδίου προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.



Σθν παροχι βοικειασ για βελτιςτοποίθςθ (Fine Tuning) του εξοπλιςμοφ

Α. Υπηρεςίεσ Προληπτικήσ Συντήρηςησ
Οι υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, κα παρζχονται ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα, με τουσ εξισ βαςικοφσ τρόπουσ:


Επί τόπου επίςκεψθ ειδικευμζνων τεχνικϊν, ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ των
δικτυακϊν υποδομϊν.



Απομακρυςμζνθ (remote) ενεργοποίθςθ ειδικϊν διαγνωςτικϊν προγραμμάτων
τθλε-διάγνωςθσ και τθλε-επζμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν επικυμία του
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ και εφ όςον υπάρχει θ εγκατάςταςθ απομακρυςμζνθσ
διάγνωςθσ.

ε κάκε περίπτωςθ κα τθρείται ειδικό θμερολόγιο (δελτία τεχνικϊν), όπου κα
αναφζρεται αναλυτικά θ διαδικαςία που ακολουκικθκε.
Αναλυτικά οι ενζργειεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνουν:


Κάκε δφο (2) μινεσ, επιτόπιο γενικό ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ και εφόςον
απαιτείται, βελτιςτοποίθςθ (Fine Tuning) του ενεργοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και
παροχι οδθγιϊν προσ τουσ διαχειριςτζσ.



Κάκε δφο (2) μινεσ, διαγνωςτικό ζλεγχο του δικτφου μζςω του ςυςτιματοσ
ΝΜS. Σα αποτελζςματα του ελζγχου κα παραδίδονται μζςω περιλθπτικισ
ζκκεςθσ

εγγράφωσ,

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.

ςτο

Σμιμα

Οργάνωςθσ

και

Πλθροφορικισ

του
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Κάκε τζςςερισ (4) μινεσ, ζλεγχο και τακτοποίθςθ των καλωδίων ςφνδεςθσ
(χαλκοφ ι/και οπτικά) των κατανεμθτϊν.



Κάκε τζςςερισ (4) μινεσ, κακαριςμό και ςυντιρθςθ εξαρτθμάτων – υλικϊν,
εξοπλιςμοφ των δικτυακϊν υποδομϊν:
o Κακαριςμόσ των κατανεμθτϊν με αναρροφθτιρα ι αν αυτό δεν επαρκεί με
φυςθτιρα (blower), αφοφ προθγουμζνωσ εξαςφαλιςκεί ότι θ ενζργεια αυτι,
δεν

κα

προκαλζςει

προβλιματα

ςε

ευαίςκθτουσ

χϊρουσ

του

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.
o Ζλεγχοσ και αποκατάςταςθ των εξαεριςτικϊν ςυςκευϊν (ανεμιςτιρων)
κακϊσ και των φίλτρων εξαεριςμοφ των κατανεμθτϊν.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να παρζχει τισ εν λόγω υπθρεςίεσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ, ςε εργάςιμεσ ϊρεσ (7:00 - 15:00) και μζρεσ, χωρίσ να διακόπτεται θ
λειτουργία του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ και μετά από ςυνεννόθςθ με το Σμιμα Οργάνωςθσ
και Πλθροφορικισ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, αφοφ προθγθκεί ςχετικι ζγγραφθ
γνωςτοποίθςθ προσ αυτό τουλάχιςτον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.

Β. Υπηρεςίεσ Επιςκευαςτικήσ / Επανορθωτικήσ Υποςτήριξησ.
Οι υπθρεςίεσ επιςκευαςτικισ (επανορκωτικισ) ςυντιρθςθσ που παρζχει ο
ΑΝΑΔΟΧΟ ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ περιλαμβάνουν:
 Σθν αποκατάςταςθ βλαβϊν όλου του εξοπλιςμοφ και υλικϊν, οι οποίεσ
αφοροφν:


τθν δομθμζνθ καλωδίωςθ (πακθτικό εξοπλιςμό, δικτυακζσ κζςεισ εργαςίασ,
κλπ), εφ όςον δεν προζρχονται από εξωτερικι επζμβαςθ θ ακατάλλθλθ
χριςθ, π.χ. ςπαςμζνεσ λιψεισ, κομμζνα καλϊδια χαλκοφ ι οπτικϊν ινϊν και
γενικά οτιδιποτε ζχει προζλκει από εξωτερικι επζμβαςθ τρίτων.



τον ενεργό εξοπλιςμό που αναφζρεται ςτο Παράρτθμα Β.
Ο προβλθματικόσ εξοπλιςμόσ κα αντικακίςταται πάντα, με αντίςτοιχο ιδίων
ι μεγαλφτερων δυνατοτιτων. Για τουσ μεταγωγοφσ απαιτοφνται κατϋ
ελάχιςτον οι παρακάτω δυνατότθτεσ:
Μεταγωγοί Ορόφων
Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) >=38
Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) >=52
Support >= 256 VLANs simultaneously
LACP ,Port mirroring, Port security, VLAN mirroring,Jumbo Frames,LLDP,CDP
24 port 100/1000 + 2 SFP
Κεντρικοί Μεταγωγοί
Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) >=95
Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) >=128
Support >= 4096 VLANs simultaneously
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LACP,Port
mirroring,
Port
Frames,LLDP,CDP,QoS,Layer 3
24 Ethernet 100/1000 + 2 SFP

security,

VLAN

mirroring,Jumbo



το λογιςμικό NMS του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.



το λογιςμικό Ubiquity - UniFi Controller (για τθν διαχείριςθ των αντίςτοιχων
Access Points).



το λογιςμικό WatchGuard System Manager (μόνο το τμιμα διαχείριςθσ των
αντίςτοιχων Access Point).

 Σθν εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων (Versions) του Λογιςμικοφ NMS, κακϊσ
και τθν ςυνεχι ενθμζρωςι του με όλα τα απαραίτθτα δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να
είναι πάντα λειτουργικό και να απεικονίηει πλιρωσ (και με γραφικό τρόπο) το
δίκτυο του Νοςοκομείου.
 Σθν παροχι βοικειασ για βελτιςτοποίθςθ (Fine Tuning) του εξοπλιςμοφ.
Για να μειωκεί το περιςςότερο δυνατόν ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ πικανοφ
προβλιματοσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟ πρζπει να διακζςει ςτο Νοςοκομείο, ςυμβατό
εφεδρικό εξοπλιςμό, που κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον 1 switch 24ports, 1
Converter UTP to 100-FX, 1 MGBIC-LC01 και 1 MGBIC-02. Εφόςον ο εξοπλιςμόσ
αυτόσ χρθςιμοποιθκεί ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να τον αντικαταςτιςει τθν
επόμενθ εργάςιμθ μζρα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΕΝΕΡΓΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

SS6000 Chassis

1

6C205-3 (Power Supply)

2

6G306-06

5

GPIM-01 (1000BASE SX)

16

GPIM-02 (1000BASE TX)

14

B3G124-24

2

C2RPS-PSM

2

STK-CAB-SHORT

1

MATRIX E1 1G587-09

3

1H-8FX

3

Converter UTP to 100-FX

14

Converter UTP to 1000-SX

6

MGBICLC-01

29

08G20G4-24

3

A2H124-24

41

V2H124-24

16

VH-2402SM

12

ELH100-24 (HUB)

3

ELH100-12 (HUB)

6

Access Point Ubiquity UniFi

33

Access Point WatchGuard

9

