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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   70/2022 

Διενέργειας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία  συντήρησης συστήματος  λογισμικού 

Info Health   για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ  «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», για ένα 

(1) έτος, προϋπολογισμού 52.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 

 

Τόπος 

διαγωνισμού 

Χρόνος Διενέργειας Της 

Πρόσκλησης 

Τελική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών 

      Κριτήριο    

Κατακύρωσης 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός     

Δαπάνης  

 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΑΜΟΥ 

 

Ημερομηνία: 08-12-2022 Ημερομηνία: 08-12-2022 
Η ΠΛΕΟΝ   

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ  

ΤΙΜΗΣ. 

 

52.080,00 € με 

24% ΦΠΑ  

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα: 12:00 μ.μ. Ώρα: 11:00 π.μ 

       

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου  έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με 

τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 
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2. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα άρθρο 31. 

3. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις άρθρο 10». 

4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις". 

5. Του Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις 

,συγχωνεύσεις Νομικών  προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". 

6. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 

νομιμοποίησης δαπανών). 

7. Τις  ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 

32, Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  προσφεύγει στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 29η/16-11-2022 Απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ:680Α46907Ξ-ΡΣ4 του Γενικού 

Νοσοκομείου Σάμου για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση  με την εταιρεία SIBA SOFT A.E. 

2. Την   Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν. Σάμου με ΑΔΑ : ΨΙΡΦ46907Ξ-13Μ  για  

την  υπηρεσία  συντήρησης συστήματος  λογισμικού Info Health. 

   

                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Διενέργειας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία  συντήρησης συστήματος  λογισμικού 

Info Health   για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ  «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», για ένα 

(1) έτος, προϋπολογισμού 52.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 

ΜΕΡΟΣ  Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η σύμβαση συντήρησης (Service Level Agreement - SLA), θα  περιγράφει το σύνολο των 

υπηρεσιών που θα προσφέρει η ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αφετέρου δε, θα καθορίζει την 

ποιότητά τους βάσει άμεσα μετρήσιμων και από κοινού προσυμφωνηθέντων κριτηρίων / δεικτών, 

με σκοπό την εξασφάλιση του επιπέδου τους. Υπηρεσία η οποία δεν θα αναφέρεται ρητώς στην 

σύμβαση, θεωρείται ότι δεν παρέχεται από την ΑΝΑΔΟΧΟ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

Το SLA περιγράφει επίσης:  
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 Τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών από την ΑΝΑΔΟΧΟ προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
προκειμένου να συντηρήσει το Λογισμικό Σύστημα Info Health. 

 Την οργανωτική δομή της συνεργασίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο 
πλαίσιο της σύμβασης 

 Τις υποχρεώσεις των δύο αντισυμβαλλομένων 

 Τον τρόπο και χρόνο επικοινωνίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Όρος Ορισμός 

Σύστημα 

(System) 

Αποτελεί το σύνολο των εντολών και των δεδομένων που 

μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά σε έναν υπολογιστή 

(software / λογισμικό), ή / και το σύνολο των υπολογιστικών 

μηχανημάτων και των παραρτημάτων τους, τα οποία δύνανται να 

γίνονται αντιληπτά δια της αφής, π.χ. κεντρική μονάδα, οθόνες 

υπολογιστή, εκτυπωτές, σαρωτές, δισκέτες, κλπ (υλικό / 

hardware), του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Λογισμικό 

σύστημα 

(Software) 

Είναι το Λογισμικό Σύστημα Info Health, το οποίο αποτελείται 

από το σύνολο των προς συντήρηση εφαρμογών (modules), 

περιγράφεται στις αναθέσεις προμήθειάς του από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και αναφέρεται στο παράρτημα Α και αποτελείται 

από συγκεκριμένη σειρά οδηγιών ή εντολών σε μορφή 

αναγνωρίσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποτυπωμένη σε 

μαγνητικά μέσα, όπως δισκέτες, σκληρούς δίσκους, οπτικούς 

δίσκους κλπ, καθώς και τα εγχειρίδια που περιέχουν τα στοιχεία 

του, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης του. 

Σφάλμα 

Αναφορικά με το Λογισμικό, ουσιώδης και δεκτική 

επαναλήψεως αδυναμία του Λογισμικού Συστήματος να 

λειτουργήσει κατ’ ουσιώδη συμφωνία με τις λειτουργικές 

προδιαγραφές του. 

Χρήστης 

(User) 

Ορίζεται οποιοσδήποτε υπάλληλος ή εργαζόμενος στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

στον οποίο έχει νομίμως εγκατασταθεί το λογισμικό σύστημα Info 

Health. Ο χρήστης, έχει εκπαιδευτεί και γνωρίζει τον βασικό 

χειρισμό του Info Health, έχει δε απαραίτητες βασικές γνώσεις 

χειρισμού του λειτουργικού προγράμματος του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

Αίτηση 

(Request) 

Η περιγραφή από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ της υπηρεσίας που 

ζητείται, η οποία υποβάλλεται στην ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι: 

1. Η συντήρηση του Λογισμικού Συστήματος Info Health, από εξειδικευμένο προσωπικό της 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και για τις υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 4 της 

παρούσας. Το υπό συντήρηση Λογισμικό Σύστημα Info Health, αποτελείται από τις εφαρμογές 

(modules), που περιλαμβάνονται στις αναθέσεις προμήθειάς του από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.  

2. Παροχή υποστήριξης 10ΑΩ από εξειδικευμένο προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει προμηθευτεί από την ΑΝΑΔΟΧΟ και έχει νομίμως εγκαταστήσει και 

θέσει σε λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του στην παραπάνω διεύθυνση και σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (hardware), το Λογισμικό Σύστημα (software) Info Health και συγκεκριμένα τις 

εφαρμογές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Κατά την παροχή των υπηρεσιών 

συντήρησης, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ λαμβάνει ως δεδομένο ότι άπαντα τα ήδη υπάρχοντα ηλεκτρονικά 

δεδομένα έχουν αποθηκευτεί σύμφωνα με το νόμο. 

Για το λόγο αυτό, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στην ΑΝΑΔΟΧΟ και αυτή αναλαμβάνει, την 

παροχή συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος Info Health, με σκοπό την απρόσκοπτη 

λειτουργία του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του. 

Ρητά συμφωνείται ότι το αντικείμενο της σύμβασης, δεν εκτείνεται σε παροχή οποιασδήποτε 

υπηρεσίας υποστήριξης του Λογισμικού Συστήματος, πέραν των 10ΑΩ το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο νέας Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Το σύνολο των υπηρεσιών της σύμβασης θα παρέχεται από την έδρα του Αναδόχου, εκτός 

εάν ο Ανάδοχος κρίνει μονομερώς ότι η φυσική παρουσία στελέχους της τεχνικής ομάδας 

Υποστήριξης, είναι απαραίτητη για την παροχή της αιτούμενης από το Νοσοκομείο Υπηρεσίας. Σε 

αυτή την περίπτωση, το στέλεχος του Αναδόχου μεταβαίνει στην έδρα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, που 

βρίσκεται στην Σάμο, όπου είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό Σύστημα Info  Health, που στο εξής 

θα αποκαλείται λειτουργική ΕΔΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Κόστος Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

3.1.1 Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης  θα προέρχεται από αυτά που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, το οποίο αντιστοιχεί α) στις υπηρεσίες 
συντήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και μόνο για τις εφαρμογές του 
Παραρτήματος Α της παρούσας,  και β) στις υπηρεσίες υποστήριξης που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της παρούσας και μόνο για τις εφαρμογές του Παραρτήματος Α της παρούσας. 

3.1.2    Οι υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης  θα παρέχονται από την ΕΔΡΑ της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
εκτός και αν η ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνει μονομερώς ότι η φυσική παρουσία στελέχους της 
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Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης (άρθρο 5 της παρούσας), είναι απαραίτητη για την παροχή 
της αιτούμενης από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υπηρεσίας. 

3.1.3  Προϋπόθεση της παροχής των υπηρεσιών είναι η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων 
(modem) επικοινωνίας της ΑΝΑΔΟΧΟΥ με το Λογιστικό Σύστημα στις εγκαταστάσεις του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή χρήση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ με το οποίο παρέχεται Internet στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ βαρύνεται με το κόστος αγοράς και εγκατάστασης 
modem στις εγκαταστάσεις του, όπως επίσης και με το κόστος της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας (με τη μέθοδο του call back) ή με το κόστος της υποδομής του Internet. 

       3.1.4  Στην περίπτωση που: 

 Δεν έχει εγκατασταθεί ή είναι εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική σύνδεση - Internet 
παραγράφου 3.1.3. του παρόντος άρθρου ή 

 Για την παροχή των υπηρεσιών απαιτηθεί, παρά την αντίθετη άποψη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ η φυσική παρουσία 
στελεχών της Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ στην ΕΔΡΑ του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( δηλαδή το Νοσοκομείο να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να παραστεί 
στην Έδρα της). 
Τότε το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα χρεώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που αποτελεί το παράρτημα Β της παρούσας, δεδομένου ότι η Υπηρεσία η 

οποία θα δοθεί με τη φυσική παρουσία του ατόμου, παράγει έξοδα, τα οποία θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν εάν η όποια εργασία, εκτελούνταν μέσω της Διασύνδεσης. 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να χαρακτηρίσει μία υπηρεσία ως δυνάμενη να 

παρασχεθεί αποκλειστικώς από την ΕΔΡΑ της. 

Μετά την εκπνοή της χρονικής διάρκειας ισχύος της, η σύμβαση δεν δύναται να ανανεωθεί, 

τυχόν δε υποβληθείσα έγγραφη ανανέωση λογίζεται ως πρόταση κατάρτισης νέας 

σύμβασης. Για κάθε δε επόμενο έτος, το τίμημα θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον 

επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή. Σημειώνεται ότι στο τίμημα της συντήρησης κάθε 

επόμενου έτους, θα προσθέτονται οι αξίες συντήρησης των τυχόν νέων προγραμμάτων 

που προσθέτουν νέα λειτουργικότητα, καθώς και των νέων εφαρμογών. Το κόστος της 

συντήρησης των νέων προγραμμάτων και εφαρμογών,  δεν θα υπερβαίνει το 18% του 

εκάστοτε τρέχοντος τιμοκαταλόγου τους. Η έναρξη της συντήρησης των νέων 

προγραμμάτων θα συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του πρώτου συμβολαίου συντήρησης 

του Λογισμικού Συστήματος μετά από την παραλαβή τους, ανεξάρτητα με την λήξη της 

περιόδου εγγύησης. Η έναρξη της συντήρησης των νέων εφαρμογών, θα γίνεται μετά από 

την λήξη της εγγύησής τους, ή όπως προβλέπει η σχετική προσφορά που κατατέθηκε στα 

πλαίσια του έργου. Η ημερομηνία σύναψης της νέας σύμβασης, είναι η αμέσως επόμενη 

εργάσιμη, της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης, η οποία πρέπει να συμπίπτει με την 

ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι υποχρεωμένο πριν την υπογραφή της σύμβασης από τα 

συμβαλλόμενα μέρη  να: 

 αναρτά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την ανάληψη υποχρέωσης της αξίας της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να λαμβάνει το σχετικό ΑΔΑ 

 αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ το κείμενο της σύμβασης και να λαμβάνει το σχετικό ΑΔΑΜ 
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Σε διαφορετική περίπτωση, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση 

δεδομένου ότι βάσει Νόμου, χωρίς τα ανώτερο, αμφισβητείται η εγκυρότητά της. Εάν η ανάρτηση 

στο ΚΗΜΔΗΣ ή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ απέχει χρονικά από την ανανέωση της σύμβασης, άνω των 5 

εργασίμων ημερών, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει την ανάλογη απώλεια του εσόδου, με 

επιπλέον προσφορά και ανεξάρτητη τιμολόγηση. 

Σε περίπτωση που λήξει η Σύμβαση Συντήρησης και δεν ανανεωθεί άμεσα και εφόσον το 

Νοσοκομείο αιτηθεί σύναψη νέας σύμβασης, η ημερομηνία εκκίνησης της οποίας, εμφανίζει 

ασυνέχεια από τη λήξη του προηγούμενου Συμβολαίου, ο Ανάδοχος δύναται να αιτηθεί κόστος 

για την μετάβαση της έκδοσης του Info Health στην τρέχουσα κατάσταση, το οποίο το Νοσοκομείο 

αποδέχεται και καλύπτει ως ανεξάρτητη ανάθεση, η οποία δε συνδέεται με  το Συμβόλαιο 

Συντήρησης. 

3.2    Τρόπος Πληρωμής 

3.2.1 Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.1.1.α  (συνολικό κόστος σύμβασης συντήρησης),  
του άρθρου 3, η καταβολή του ποσού θα γίνεται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, μετά από 
έκδοση σχετικών τιμολογίων στο τέλος του μήνα παροχής υπηρεσιών που θα 
αναγράφεται στα τιμολόγια της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/12 του 
συνολικού τιμήματος συμμετοχής στη σύμβαση συντήρησης.  

            3.2.2   Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.1.4 του παρόντος άρθρου, η τιμολόγηση της 
καταβλητέας αμοιβής, θα πραγματοποιείται από την ΑΝΑΔΟΧΟΣ άμεσα, μετά από την 
κάθε υπηρεσία. Ως τεκμηρίωση της παρεχόμενης Υπηρεσίας, θεωρείται η έγγραφη 
αποδοχή του Νοσοκομείου για τη χρέωση των ανάλογων ΑΩ (3.1.4). Ο Ανάδοχος 
ενημερώνει βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών, για την ολοκλήρωση της 
παρεχόμενης Υπηρεσίας, με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) και εφόσόν ΔΕΝ 
λάβει απάντηση ή παρατήρησης εντός 30 ημερών, το έργο ή η Υπηρεσία παραλαμβάνεται 
αυτοδίκαια.  

 3.2.3     Η εξόφληση των τιμολογίων, τόσο για την περίπτωση της παραγράφου 3.2.1, όσο και για 
τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.2 του παρόντος άρθρου, θα γίνεται το αργότερο 
εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοσή τους. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσκομίζει ισχύον 
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και θα βαρύνεται με τις 
νόμιμες κρατήσεις και την παρακράτηση φόρου (Ν2238/94). Η καταβολή του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

  3.2.4   Σε περίπτωση εκπνοής της προθεσμίας πληρωμής για κάποιο ή κάποια τιμολόγια, τόσο 
για την περίπτωση της παραγράφου 3.2.1, όσο και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 
3.2.2 του παρόντος άρθρου, το οφειλόμενο μέρος του τιμήματος καθίσταται αυτοδίκαια 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, χωρίς καμία άλλη προηγούμενη διατύπωση ή διαδικασία. Σε 
αυτή την περίπτωση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ περιέρχεται σε κατάσταση υπαίτιας υπερημερίας, 
η δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει δικαίωμα να απαιτήσει την έντοκη καταβολή του οφειλόμενου 
τιμήματος, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει την επέλευση ζημίας. Σε περίπτωση που 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ περιέλθει σε κατάσταση υπερημερίας ως προς την καταβολή δύο 
διαδοχικών μηνιαίων δόσεων του, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται και αποζημίωσης για το 
σύνολο της σύμβασης, ήτοι και για τις υπολειπόμενες παροχές. Στην περίπτωση αυτή, η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, για 
όσο χρόνο το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν εκπληρώνει την αντιπαροχή.  

  3.2.5   Κάθε τμηματική καταβολή συνιστά ανεπιφύλακτη έγκριση των υπηρεσιών που έχουν ήδη 
παρασχεθεί από την ΑΝΑΔΟΧΟ. 
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      3.2.6 Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης θα υπολογίζεται αύξηση, βάσει ΜΟ του 
τιμαριθμικού δείκτη για τη χρονική περίοδο που ίσχυε η σύμβαση. 

 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.1 Οι υπηρεσίες Συντήρησης, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από την ΑΝΑΔΟΧΟ στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της σύμβασης, περιγράφονται ως ακολούθως. Η κατωτέρω περιγραφή 

γίνεται κατά τρόπο αποκλειστικό. 

Α/Α Κωδικός    

Υπηρεσίας 

Περιγραφή Υπηρεσίας 

1.  
Τράπεζα 

Αιτήσεων (Request 

Desk) 

Παροχή Υπηρεσίας Τράπεζας Αιτήσεων (Request 

Desk), για τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Λήψη των κλήσεων αναφοράς Αιτήσεων συντήρησης 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναφέρει στην ΑΝΑΔΟΧΟ, είτε 

τηλεφωνικά, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), κάθε αίτημά του, που 

μπορεί να αφορά σε Αίτηση συντήρησης του Λογισμικού 

Συστήματος. 

Ο χρόνος κατά τον οποίο οι Αιτήσεις θα είναι 

αποδεκτές από το Request Desk, είναι όλες οι εργάσιμες 

ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες από τις 

9:00 π.μ. ως τις 17:00 μ.μ. Ως χρόνος παραλαβής από την 

ΑΝΑΔΟΧΟ των Αιτήσεων που αποστέλλει το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ κατά τη διάρκεια μη εργασίμων ωρών θα 

θεωρείται η ώρα 9:00 π.μ., της πρώτης εργάσιμης 

ημέρας μετά από την αποστολή της Αίτησης. 

2. Καταγραφή των Αιτήσεων συντήρησης. 

3. Ταξινόμηση των Αιτήσεων συντήρησης. 

4. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής και ταξινόμησης 
ο πελάτης λαμβάνει μέσω μαιλ, ενημέρωση σχετικά 
με τη ορθή λήψη του αιτήματος και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου του αιτήματος, όπως αυτός έχει δοθεί 
από τον Κεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Αιτημάτων 
Πελατών του Αναδόχου (Link Customer) 

5. Δρομολόγηση των Αιτήσεων συντήρησης, προς 
διεκπεραίωση. 

6. Παρακολούθηση των Αιτήσεων μέχρι το κλείσιμό 
τους. 

7. Ενημέρωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την κατάσταση 
των Αιτήσεων με πρόσβαση σε Web Εφαρμογή (με 
ονομασία Link Customer), μέσω του site του 
Αναδόχου το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.sibasoft.gr. Ο Πελάτης μπορεί, αφού 
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συνδεθεί με τον προσωπικό του Κωδικό, να 
εποπτεύσει και να εξάγει σε επεξεργάσιμο αρχείο 
τύπου excel, τα αιτήματα (ανά αίτημα, σε σύνδεση με 
τον αριθμό πρωτοκόλλου που του έχει κοινοποιηθεί 
ή για το σύνολο των αιτημάτων) που έχει αποστείλει 
και τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω των οποίων έχει 
εξυπηρετηθεί (εισερχόμενες κ εξερχόμενες για το 
τηλεφωνικό κέντρο του Αναδόχου). Η ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων, γίνεται καθημερινά και αφορά την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και όχι σε πραγματικό 
χρόνο. 

2 
Παροχή 

Βοήθειας (Help 

Desk) 

Τηλεφωνική υπηρεσία παροχής βοήθειας (help) για 

επίλυση προβλήματος και άμεσης βοήθειας, σχετικά με 

τη χρήση και τις λειτουργίες του Λογισμικού Συστήματος, 

για θέματα που δεν αντιμετωπίζονται από τα αντίστοιχα 

εγχειρίδια.Η υπηρεσία αυτή, παρέχεται μόνο στους 

εκπαιδευμένους και υπεύθυνους χρήστες (key users) του 

Λογισμικού Συστήματος, οι οποίοι έχουν οριστεί στην 

παράγραφο 5.1.2. (Οργάνωση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) της 

παρούσας και στον ρόλο των υπευθύνων χρηστών. 

Επίσης, η υπηρεσία αυτή δεν αφορά σε παροχή 

εκπαίδευσης ή συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

3 
Διαχείριση 

Σφαλμάτων 

λογισμικού 

(Problem 

Management) 

Επίλυση των Σφαλμάτων, δηλαδή αυτών που 

προκαλούν την μη λειτουργία του υπό συντήρηση 

Λογισμικού Συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν 

κατά την παραλαβή του. Πρόκειται για τα λειτουργικά 

Σφάλματα (bugs) του Λογισμικού Συστήματος. 

Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα που δεν εμπίπτουν σε 

αυτήν την κατηγορία, δηλαδή ΔΕΝ αποτελούν ευθύνη 

της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

4 
Νέες Εκδόσεις 

Λογισμικού 

Συστήματος (New 

Versions Info 

Health) 

Βελτιωτική συντήρηση με την παροχή και την 

εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του Λογισμικού 

Συστήματος, εφόσον και όταν κυκλοφορήσουν. Παροχή 

εγχειριδίων χρήσης, με τα νέα χαρακτηριστικά των νέων 

εκδόσεων. Οι λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις που 

θα ενσωματωθούν στις νέες εκδόσεις του Λογισμικού 

Συστήματος, αποφασίζονται και έγκεινται στην 

αποκλειστική κρίση της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ενημέρωση του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για  την εγκατάσταση των νέων 

λειτουργιών γίνεται όταν αυτή προκύψει, με γραπτή 

αναφορά, η οποία αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, στις διευθύνσεις των Υπευθύνων, που 

ορίζονται στην παρούσα.  
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Διαχείριση 

αλλαγών που 

προκύπτουν από 

το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο 

Διαχείριση και λειτουργική ενσωμάτωση των 

αλλαγών  που δεν αποτελούν ευθύνη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Πρόκειται για αλλαγές μικρής 

εμβέλειας, που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο και δεν αποτελούν λειτουργικά Σφάλματα (bugs) 

του Λογισμικού Συστήματος, ενώ η παράλειψή τους 

οδηγεί σε μη έγκυρη λειτουργία του ΠΣ. Τα νέα 

προγράμματα που θα αναπτύσσονται, δεν θα 

μεταβάλλουν τον κυρίως κώδικα (kernel), σχεδιασμό, 

καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του πυρήνα του 

Λογισμικού Συστήματος, αλλά θα αποτελούν πρόσθετες 

περιφερειακές αναπτύξεις λογισμικού (νέες λειτουργικές 

απαιτήσεις, νέες λειτουργικές εκτυπώσεις, κλπ.), μικρής 

εμβέλειας. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα:  

- να αρνηθεί Αίτηση για αλλαγή, αν αυτή δεν είναι 

τεχνικά εφικτή, ή αν δημιουργήσει μεταβολές στην 

αρχιτεκτονική του Λογισμικού Συστήματος, οι οποίες θα 

εμποδίσουν την συντήρησή του,  -ή να υποβάλλει 

τεχνική και οικονομική προσφορά για την υλοποίησή της.  

4.2 Οι υπηρεσίες Υποστήριξης, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από την ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της σύμβασης, περιγράφονται ως ακολούθως. Η κατωτέρω περιγραφή 

γίνεται κατά τρόπο αποκλειστικό 

Α/Α Κωδικός 

Υπηρεσίας 

Περιγραφή Υπηρεσίας 

1.  

Υλοποίηση 

νέων έργων  

Σε περίπτωση εκκίνησης νέων λειτουργικών 

συστημάτων που αφορούν αναβάθμιση ή επέκταση του 

πληροφοριακού συστήματος  Info Health, ο Ανάδοχος θα 

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του 

έργου 

2.  

Εκπαίδευση 

(Training) 

Εκπαίδευση των χρηστών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στη 

χρήση του Λογισμικού Συστήματος, καθώς και στα 

χαρακτηριστικά των νέων εκδόσεων του Λογισμικού 

Συστήματος. 

3.  

Παροχή 

Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης 

(Consulting) 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, προκειμένου: 

1. Να αξιοποιεί το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δυνατότητες και 
χαρακτηριστικά του Λογισμικού Συστήματος. 

2. Να παραμετροποιηθεί το Λογισμικό Σύστημα, ώστε 
να εξυπηρετεί καλύτερα την οργανωτική δομή και τις 
επιδιώξεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

3. Να βελτιώσει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τις εσωτερικές του 
διαδικασίες, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα από το 
Λογισμικό Σύστημα. 
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4.  

Έλεγχος 

αρχείων και 

προσαρμογή 

δεδομένων 

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συμφωνίας αρχείων, 

καθώς και προσαρμογής δεδομένων, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την κάλυψη αναγκών 

ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του κλεισίματος του Ισολογισμού 

(παράδοση συμφωνημένων ισοζυγίων και ισολογισμού).  

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

5.1. Οργανωτική δομή συνεργασίας 

Για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης εφαρμογής της σύμβασης, η οργανωτική 

δομή της συνεργασίας των δύο συμβαλλομένων μερών είναι η παρακάτω: 

5.1.1 Οργάνωση Αναδόχου 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την εξής οργάνωση στο πλαίσιο της Σύμβασης Συντήρησης: 

Ρόλος Περιγραφή Ρόλου 

Τράπεζα Αιτήσεων Αποτελεί την ομάδα ανθρώπων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που 

ευθύνονται για την λειτουργία και εξυπηρέτηση της 

υπηρεσίας του Request Desk. 

Τεχνική Ομάδα 

Υποστήριξης 

Αποτελεί το σύνολο του προσωπικού της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

που παρέχει υπηρεσίες στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο της 

Σύμβασης Συντήρησης 

 

 

Υπεύθυνος Αναδόχου 

Το άτομο, που έχει την ευθύνη συντονισμού και 

ανάθεσης εργασιών στην Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Αιτήσεις του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ενημερώνεται σε ημερήσια βάση από την 

Τράπεζα Αιτήσεων για τις Αιτήσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και 

είναι διαθέσιμος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, σε περίπτωση 

Αίτησης υψηλής προτεραιότητας. Ως Υπεύθυνος 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ορίζεται: 

Account Manager Υπεύθυνος για την διαμόρφωση και διαχείριση των 

συμβάσεων και των οικονομικών προσφορών, που 

σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

5.1.2  Οργάνωση Νοσοκομείου 
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει την εξής οργάνωση στο πλαίσιο της Σύμβασης Συντήρησης: 

Ρόλος Περιγραφή Ρόλου 

Υπεύθυνος Χρήστης Το ή τα άτομα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, που μπορούν να 

καταθέτουν Αιτήσεις στην Τράπεζα Αιτήσεων. Πρόκειται για 

εκπαιδευμένους και υπεύθυνους χρήστες (key users) του 

Λογισμικού Συστήματος: 
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Υπεύθυνος  

Νοσοκομείου 

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του 

Λογισμικού Συστήματος. Συντονίζει τους Υπεύθυνους 

Χρήστες, ώστε να εξυπηρετούνται ενδεχόμενες 

διευκρινίσεις σχετικές με Αιτήσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Ρυθμίζει τις ημέρες και ώρες πρόσβασης της Τεχνικής 

Ομάδας Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες. 

Ενημερώνεται από τους Υπεύθυνους Χρήστες για όλες τις 

Αιτήσεις που κατατίθενται στην ΑΝΑΔΟΧΟ και έχει την 

ευθύνη της παραλαβής και αποδοχής των παραδοτέων που 

απορρέουν από την εφαρμογή της Σύμβασης Συντήρησης. 

Ως υπεύθυνος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ορίζεται: 

Διοίκηση Το άτομο, που αντιπροσωπεύει τη Διοίκηση του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, και που ενημερώνεται συμπληρωματικά για 

την εξυπηρέτηση των Αιτήσεων ή για τις αποκλίσεις από τη 

Σύμβαση Συντήρησης. Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης στα 

πλαίσια της παρούσας, ορίζεται: 

 

Αλλαγή των παραπάνω προσώπων, μπορεί να επιτευχθεί με απλή γραπτή ενημέρωση του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς την ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ή αντίστοιχα της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

5.2  Προτεραιότητες Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις για παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών του άρθρου 4, διακρίνονται στις εξής 

προτεραιότητες εξυπηρέτησης, με βάση την κρισιμότητά τους. 

Προτεραιότητα Περιγραφή 

Υψηλή 

Θέματα Συντήρησης κρίσιμης λειτουργικότητας - Απαιτείται 

άμεση παρέμβαση. Το Λογισμικό Σύστημα δεν λειτουργεί 

συνολικά, ή κατά ένα σημαντικό μέρος (δεν λειτουργεί η 

επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, δεν λειτουργεί συνολικά ένα 

υποσύστημα), ή εμποδίζει την ροή των καθημερινών λειτουργιών 

και την εκτέλεση των κρίσιμων συναλλαγών (συναλλαγές οι 

οποίες διαχειρίζονται καθημερινές λειτουργίες με ασθενείς / 

πελάτες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

Μεσαία 

Θέματα Συντήρησης σε μη κρίσιμη λειτουργικότητα / 

λειτουργικότητα ρουτίνας - Απαιτείται παρέμβαση. Κάποιο 

λειτουργικό σφάλμα του Λογισμικού Συστήματος καθιστά την 

μηχανογραφική λειτουργία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εξαιρετικά 

δυσχερή, αλλά το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μπορεί προσωρινά να 

αντεπεξέλθει στο πρόβλημα, ή να το παρακάμψει 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις /μεθόδους.  

Χαμηλή Θέματα Συντήρησης τα οποία απαιτούν μεσοπρόθεσμη 

παρέμβαση, όπως διόρθωση λειτουργικού Σφάλματος του 
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Λογισμικού Συστήματος, που δεν δυσχεραίνει τη λειτουργία του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.   

        5.3  Χρόνοι ανταπόκρισης αιτήσεων 

Προτεραιότητα Χρόνος ανταπόκρισης Χρόνος αποκατάστασης 

Υψηλή 4 ώρες 24 – 48 ώρες (1-2 

εργάσιμες ημέρες) 

Μεσαία 48 ώρες (2 εργάσιμες 

ημέρες) 

96 – 120 ώρες (4 – 5 

εργάσιμες ημέρες) 

Χαμηλή 96 ώρες (4 εργάσιμες 

ημέρες) 

Σε νέα έκδοση του 

Λογισμικού Συστήματος 

 5.4   Διαδικασία παροχής υπηρεσιών της σύμβασης 

1. ΑΙΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Οι Αιτήσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που υποβάλλονται 

από τους υπεύθυνους χρήστες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην Τράπεζα Αιτήσεων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

διατυπώνονται με τρόπο συγκεκριμένο και σαφή και αποστέλλονται, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο 

από την ΑΝΑΔΟΧΟΣ, μέσω e-mail. Εφόσον μία Αίτηση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για παροχή υπηρεσιών 

αναφέρθηκε στην ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας, τότε: 

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ:  Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ αξιολογεί την Αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 

και ανταποκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 της παρούσας, με την παροχή του 

απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού της Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης.  

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

(παράγραφος 5.1.2), για την συλλογή πληροφοριών σχετικών με την Αίτηση, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι προδιαγραφές. 

Η επικοινωνία, τόσο για τη συλλογή των προδιαγραφών, όσο και για την υλοποίηση των 

Αιτήσεων, θα επιτευχθεί κατά την κρίση της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, είτε με την φυσική παρουσία του 

εξειδικευμένου στελέχους της Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ στον τόπο παροχής 

υπηρεσιών, είτε εξ αποστάσεως, μέσω τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού), ή μέσω 

αποδιαμορφωτή (modem), ή μέσω e-mail. 

Διευκρινίζεται ότι ορισμένες εργασίες στα πλαίσια της συντήρησης, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μόνο στην ΕΔΡΑ της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως η επέμβαση στα προγράμματα, που 

προϋποθέτει την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, καθώς και του πηγαίου κώδικα του 

λογισμικού συστήματος, ο οποίος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΝΑΔΟΧΟΥ και υφίσταται 

μόνο στην ΕΔΡΑ της. 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα μελετήσει και θα καταγράψει τις προδιαγραφές της Αίτησης 

σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και εφόσον διαπιστώσει ότι αποτελούν θέμα της 

σύμβασης, θα τις υποβάλλει στον υπεύθυνο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, έχοντας προσδιορίσει 

μονομερώς και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, καθώς και τους απαραίτητους ελέγχους 

αποδοχής της Αίτησης.  
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Σε περίπτωση που η αίτηση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ αφορά σε αποκατάσταση Σφάλματος, 

συμφωνείται πως το αναφερόμενο Σφάλμα θα πρέπει να μπορεί να αναπαραχθεί σαφώς από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στην Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιστρέφει την υποβληθείσα Αίτηση με την ένδειξη «μη ορισμένη αναφορά 

προβλήματος – αδυναμία επίλυσης» και δεν δεσμεύεται για την επίλυσή του. 

Επίσης. προκειμένου να επιτυγχάνεται ο καθορισμένος χρόνος αποκατάστασης των 

Σφαλμάτων, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να εφαρμόζει διαφοροποιημένες η εναλλακτικές λύσεις, να 

επιφέρει τεχνικές βελτιώσεις, να προτείνει ενδεχόμενες διορθώσεις ή τροποποιήσεις του 

Λογισμικού Συστήματος και να προσφεύγει σε προσωρινή αποκατάσταση ή λύση, με την 

υποχρέωση τελικά, να εφαρμόσει οριστική και μόνιμη λύση.  

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται να προσπαθήσει ανάλογα με την κρισιμότητα της Αίτησης, να 

δώσει άμεση λύση ή να προτείνει, εφ΄ όσον είναι δυνατόν και αποδεκτό από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 

προσωρινό τρόπο αντιμετώπισης του Σφάλματος. 

Σε κάθε περίπτωση, η Αίτηση που υποβάλλεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προς την Τεχνική 

Ομάδα Υποστήριξης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα πρέπει να είναι ορισμένη και σαφής. Σε περίπτωση που η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνει ότι το αντικείμενο της Αίτησης δεν είναι ορισμένο ή δεν αφορά σε 

αποκατάσταση προβλήματος δυνάμενου να επιλυθεί δια των παρεχόμενων από την σύμβαση 

υπηρεσιών, επιστρέφει την υποβληθείσα Αίτηση στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με την ένδειξη «μη ορισμένη 

αναφορά προβλήματος / επίλυση μη εμπίπτουσα στα πλαίσια της σύμβασης» και δεν δεσμεύεται 

για την επίλυσή του.  

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Εφόσον το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αποδεχτεί εγγράφως τα παραπάνω, η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προβεί στην υλοποίηση της Αίτησης.  

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Μετά από την υλοποίηση της Αίτησης θα πραγματοποιηθούν οι 

έλεγχοι αποδοχής (acceptance tests) και εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς θεωρείται ότι το έργο 

έχει παραδοθεί. Κατόπιν, ο υπεύθυνος του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ θα πιστοποιεί με αποδοχή την ορθή 

υλοποίηση της Αίτησης, είτε εγγράφως προς την ΑΝΑΔΟΧΟΣ, είτε με υπογραφή του σχετικού 

δελτίου εξυπηρέτησης πελάτη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η Αίτηση θεωρείται ότι έχει αυτομάτως γίνει 

αποδεκτή, αν εντός επτά (7) ημερών από την παράδοσή της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν προβεί στην 

κοινοποίηση παρατηρήσεων προς την ΑΝΑΔΟΧΟΣ.   

7. Σε περίπτωση που κατά την επίσκεψη συνεργάτη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, με 

σκοπό την επίλυση προβλήματος, η αιτία του οποίου έχει χαρακτηριστεί στην αναφορά της 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ σαν Σφάλμα (bug) της εφαρμογής, διαπιστωθεί τελικά ότι η αιτία του προβλήματος 

αφορά στις περιπτώσεις του άρθρου 7 της παρούσας και αποτελεί ευθύνη του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, θα 

υπογράφεται και από τα δύο μέρη έγγραφο, που θα επιβεβαιώνει το πρόβλημα και τον χρόνο 

παρουσίας της ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, για την επίλυσή του, και κατόπιν θα χρεώνεται το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παραρτήματος Β της παρούσας. 

8. Για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που είναι εκτός πλαισίου της σύμβασης, 

η κρισιμότητα, η προτεραιότητα και η ανταπόκριση θα κρίνεται κατά περίπτωση, προκειμένου να 

συνταχθεί η προσφορά που θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές, το κόστος και τον χρόνο 

υλοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση θα ικανοποιείται κατόπιν αποδοχής της προσφοράς 

από τον Υπεύθυνο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
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ΑΡΘΡΟ  6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 6.1  Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται: 

 Να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως 
Παρασκευή) και ώρες 09.00 π.μ ως 17.00 μ.μ., και σύμφωνα με τις παραγράφους του 
άρθρου 5 της παρούσας 

 Να καταγράφει τις Αιτήσεις που υποβάλλονται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας. 

 Ενημέρωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την κατάσταση των Αιτήσεων με πρόσβαση σε Web 
Εφαρμογή (με ονομασία Link Customer), μέσω του site του Αναδόχου το οποίο βρίσκεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sibasoft.gr. Ο Πελάτης μπορεί, αφού συνδεθεί με τον 
προσωπικό του Κωδικό, να εποπτεύσει και να εξάγει σε επεξεργάσιμο αρχείο τύπου excel, 
τα αιτήματα (ανά αίτημα, σε σύνδεση με τον αριθμό πρωτοκόλλου που του έχει 
κοινοποιηθεί ή για το σύνολο των αιτημάτων) που έχει αποστείλει και τις τηλεφωνικές 
κλήσεις μέσω των οποίων έχει εξυπηρετηθεί (εισερχόμενες κ εξερχόμενες για το 
τηλεφωνικό κέντρο του Αναδόχου). Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων, γίνεται 
καθημερινά και αφορά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και όχι σε πραγματικό χρόνο. 

 Έλεγχος 1 φορά ετησίως της επιτυχής λήψης του back up, δηλαδή της ορθής λειτουργίας 
του μηχανισμού που δημιουργεί το αρχείο που περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων του 
Πληροφοριακού Συστήματος, με τα δεδομένα αυτής. Ο έλεγχος γίνεται οπτικά από τον 
τεχνικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μέσω της απομακρυσμένης διασύνδεσης του Server. Ο έλεγχος της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, δεν απαλλάσσει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από την υποχρέωσή του, να ελέγχει σε 
τακτική βάση, την ορθή λειτουργία του Μηχανισμού. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ έχει δικαίωμα να 
λάβει οποιαδήποτε αντίγραφο της βάσης δεδομένων. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
επιθυμεί τον πλήρη έλεγχο του Back Up μέσω προσομοίωσης της διαδικασίας ανάκαμψης 
από καταστροφή, τότε θα υποβάλλει στην ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικό έγγραφο αίτημα, το οποίο η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ αφού προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους του έργου, θα κοστολογεί και θα 
καταθέτει την Οικονομική της προσφορά. 

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να ενημερώνει - προσαρμόζει το Π.Σ βάση του εκάστοτε 
νομικού πλαισίου δωρεάν (δηλαδή οτιδήποτε ζητηθεί με έγγραφο, εγκύκλιο, ΦΕΚ από τη 
προϊστάμενη αρχή – Υπουργείο – Δημόσιο φορέα κλπ). 

6.2    Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου 

 6.2.1  Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται: 

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
παρατάσεως αυτής, να είναι νόμιμος κάτοχος άδειας χρήσης του Λογισμικού Συστήματος 
και μόνο για τις τρέχουσες εκδόσεις του καθώς και για τις αμέσως προηγούμενες. 

 Να τηρεί με επιμέλεια άπασες τις διαδικασίες λήψης και φύλαξης ορθών αντιγράφων 
ασφαλείας (backup) των δεδομένων του Λογισμικού Συστήματος, σε μαγνητικά μέσα που 
θα λειτουργούν σωστά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή επαναφορά του 
Λογισμικού Συστήματος σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας, σε περίπτωση βλάβης του 
υποστηρικτικού υλικού του Συστήματος. 

 Να παρέχει, στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από την ΑΝΑΔΟΧΟΣ, έγκαιρα, με 
ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια, διευκρινήσεις για κάθε υποβληθείσα Αίτηση. Στην 
περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η αίτηση παροχής διευκρινήσεων, η προθεσμία 
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ανταπόκρισης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανανεώνεται, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διευκρινήσεις 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 Να παρέχει επαρκή διαθεσιμότητα και πόρους του Συστήματος, για την ύπαρξη 
παράλληλης βάσης δοκιμών (test instance) του Λογισμικού Συστήματος, προκειμένου για 
να διενεργούνται οι δοκιμές και εκπαιδεύσεις των Αιτήσεων και να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία του παραγωγικού Λογισμικού Συστήματος. 

 Να παρέχει στο προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ διαρκή πρόσβαση στις κτιριακές και 
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί το Λογισμικό Σύστημα 

 Να παρέχει στο προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρόσβαση στο Λογισμικό Σύστημα 

 Να παρέχει το αναγκαίο για τις ανάγκες της παρούσας σύστημα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, χώρο εργασίας, καθώς και κάθε υλικοτεχνικό μέσο που απαιτείται, 
προκειμένου να εκτελεί η ΑΝΑΔΟΧΟΣ τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την 
σύμβαση.  

 Να παρέχει υλικό τεκμηρίωσης του Συστήματος 

 Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του Συστήματος, επάνω στο οποίο λειτουργεί το 
Λογισμικό Σύστημα. 

 Να αναγγέλλει εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις Αιτήσεις προς την 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 Να χορηγεί προς την ΑΝΑΔΟΧΟΣ έγγραφη πιστοποίηση ολοκλήρωσης μίας Αίτησης, το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 

 Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμόρφωση των χρηστών με τις οδηγίες της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη 
του Συστήματος ή του Λογισμικού Συστήματος του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 Να μην επιτρέπει την πρόσβαση στο Λογισμικό Σύστημα, σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα 
και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του.  

 Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της σύνδεσης μέσω modem ή ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 
προκειμένου να είναι εφικτός ο χρόνος ανταπόκρισης, επίλυσης των προβλημάτων, 
καθώς και παράδοσης των ολοκληρωμένων Αιτήσεων και να διασφαλιστεί ένα εξελιγμένο 
επίπεδο αμοιβαίας εξυπηρέτησης λόγω αμεσότητας. 

 6.2.2  Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ παραβεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
του, της παραγράφου 6.2.1, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δεσμεύεται για την τήρηση των χρόνων 
ανταπόκρισης και αποκατάστασης που ορίζονται στο άρθρο 5. 

 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει τις περιπτώσεις : 

1. Κακής χρήσης των προγραμμάτων, καθώς και χειριστικά σφάλματα, που οφείλονται στην μη 
τήρηση των οδηγιών χρήσεως.  

2. Χρήσης των προγραμμάτων σε σύστημα Η/Υ που δεν πληρεί τις προδιαγραφές που θέτει η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων του Λογισμικού Συστήματος. 

3. Χρήσης αναλωσίμων (δισκετών, κασετών για back-up κ.λ.π.) που είναι έξω από τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του Συστήματος. 

4. Επέμβασης στα προγράμματα και στα αρχεία του Λογισμικού Συστήματος, από άτομα που 
δεν ανήκουν στο προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
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5. Επέμβαση στην σχεσιακή βάση δεδομένων (Oracle) και στα στοιχεία και πίνακες αυτής άμεσα 
έξω από το Λογισμικό Σύστημα. 

6. Μη ύπαρξη Αντιγράφων Ασφαλείας ή μη τήρηση της ενδεδειγμένης διαδικασίας "Λήψη 
Αντιγράφων Ασφαλείας" (back-up).  

7. Βλάβης του Συστήματος (Hardware Η/Υ ή περιφερειακών μονάδων) ή προσβολής του 
Συστήματος από «ιό». 

8. Μη ύπαρξης μονάδας αδιάλειπτου παροχής (UPS) για προστασία από πτώση τάσης ή 
διακοπής του  ηλεκτρικού ρεύματος. 

9. Βλάβης που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τρομοκρατικών ενεργειών, θεομηνιών, 
κοινωνικών αναταραχών κλπ. 

10. Ζημιές τις οποίες προξένησαν στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οι εκπρόσωποι αυτού, ή πληρεξούσιοί του, 
είτε εξ αμελείας, είτε λόγω παράλειψης, είτε ακόμη λόγω παράλειψης κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους. 

ΑΡΘΡΟ  8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την πρόσβαση, η οποία της παρέχεται 

στους χώρους και στα συστήματα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και εν γένει κατά την συνεργασία της με το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εκτέλεση των υπηρεσιών της, δυνάμει της σύμβασης, έλθει σε άμεση 

επαφή και γίνει γνώστης άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, που εμπίπτουν στη σφαίρα του 

ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών ή τρίτων, υποχρεούται να 

χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις παραπάνω πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία, να τα τηρεί ως 

άκρως εμπιστευτικά σε οποιοδήποτε μέσο τα λαμβάνει, να μην τα κοινοποιεί σε οποιονδήποτε 

τρίτο και να μην τα χρησιμοποιεί σε οποιεσδήποτε επιδείξεις προγραμμάτων της σε πελάτες της 

πλην του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

Ως τρίτοι, δεν νοούνται οι υπάλληλοι της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω εμπιστευτικών πληροφοριών, με την συγκατάθεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και μόνο στην 

απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 9  ΡΗΤΡΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 

Για τους σκοπούς της σύμβασης ως Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το ΓΝ ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και ως Εκτελών την επεξεργασία η Ανάδοχος. Ο Εκτελών την Επεξεργασία 
δηλώνει ότι προβαίνει στην επεξεργασία αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Νόμων, περιλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 και 
ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.  
 
Ο Εκτελών επεξεργάζεται τα δεδομένα τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και 
διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα έχουν 
αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα υποχρέωση τήρησης 
εμπιστευτικότητας.  
 
Εάν ο Εκτελών την Επεξεργασία θεωρήσει ότι μια οδηγία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας 
παραβιάζει τις διατάξεις του εθνικού δικαίου ή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
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Δεδομένων 2016/679, πρέπει να το επισημάνει χωρίς καθυστέρηση στον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας.  

 ΑΡΘΡΟ  10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει, δηλαδή να είναι κάτοχος, ή να του έχουν 
εκχωρηθεί, τα πνευματικά δικαιώματα του πληροφοριακού συστήματος Info Health. H απόδειξη 
αυτού θα γίνεται υποχρεωτικά με έγγραφο της Κατασκευάστριας εταιρείας, ώστε να είναι δυνατή 
η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της Εφαρμογής, που είναι προϋπόθεση για την παροχή των 
Υπηρεσιών Συντήρησης κ Υποστήριξης 

ΑΡΘΡΟ  11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή 

ορίζεται στο αρ. 37 του Π.Δ. 394/96. 

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, η εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων αναστέλλεται και οι συμβατικές προθεσμίες 

παρατείνονται ανάλογα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν 

αμοιβαία την υποχρέωση να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να αρθούν οι συνέπειες 

της ανωτέρας βίας, καθώς και να περιοριστούν.  

Το επικαλούμενο την ανωτέρα βία μέρος, υποχρεούται να αποδείξει μέσα στη νόμιμη 

προθεσμία, τα περιστατικά που τη συνιστούν και να ειδοποιήσει εγγράφως περί αυτής το άλλο 

μέρος. 

 ΑΡΘΡΟ  12 ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την σύμβαση 

ή μέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του άλλου μέρους. 

Κατ εξαίρεση, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες αμοιβές της, που απορρέουν από την παρούσα, σε 

Πιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής της, ενημερώνοντας το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά. 

ΑΡΘΡΟ  13 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  σύμβαση  που θα υπογραφεί θα  ισχύει για ένα (1) έτος .   

ΑΡΘΡΟ  14 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση, και να απαιτήσει εύλογη 
αποζημίωση, για διαφυγόντα κέρδη και για κάθε θετική ζημία που υπέστη, αλλά και για τη μη 
εκπλήρωση της σύμβασης, σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ παραβεί οποιονδήποτε όρο 
της, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση από την ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Στην περίπτωση αυτή, το 
δικαίωμα της καταγγελίας, ασκείται εγγράφως και αζημίως οποτεδήποτε.  

2. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ περιέλθει σε υπερημερία ως προς την καταβολή του 
τιμήματος ή σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής οποιασδήποτε δόσης, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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δικαιούται να του τάξει εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση και μετά την πάροδο αυτής να 
αρνηθεί την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, καθώς και να ζητήσει 
αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
τιμολογεί το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής. 

3. Αντίστοιχα, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε την σύμβαση και να 
κηρύξει έκπτωτη την ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εφόσον η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από 
τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, και δεν άρει την 
παράβαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της αποζημίωσης δεν 
ξεπερνά το συνολικώς καταβληθέν από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ποσόν. Σε αυτή την περίπτωση 
επίσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου 4412/2016. Επίσης, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ από την έκπτωση. 

4. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης, σε περίπτωση μη χρήσης του 
Πληροφοριακού Συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση το Νοσοκομείο οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον Ανάδοχο και η λύση της σύμβασης δύναται ισχύει, τουλάχιστον τέσσερις μήνες 
μετά την έγγραφη ειδοποίηση. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα (των 4 μηνών), το ποσό που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες συντήρησης (των 4 μηνών) του Πληροφοριακού συστήματος, 
καταβάλλεται κανονικά στον Ανάδοχο.  

5. Η κήρυξη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτης, δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
μερών που προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει την ΑΝΑΔΟΧΟΣ από ευθύνες ή 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση ή τον Νόμο, σε σχέση με συμβατικές εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί πριν την έκπτωση. 

6. Όλοι οι όροι της Σύμβασης περιλαμβάνονται στο παρόν και μόνον έγγραφο, θεωρούνται 
ουσιώδεις και η κατάργηση ή τροποποίησή τους μπορεί να γίνει και να αποδειχθεί μόνο με 
κοινή έγγραφη συμφωνία των δύο πλευρών. 

7. Οι απαιτούμενες από την σύμβαση κοινοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των μερών θα γίνονται 
στις διευθύνσεις τους που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, με συστημένη επιστολή 
ή / και τέλεφαξ ή άλλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό δίκαιο μέσο. Στην περίπτωση 
καταγγελίας, οι κοινοποιήσεις γίνονται αποκλειστικώς με δικαστικό επιμελητή.  

8. Η τυχόν μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων των μερών από την παρούσα, 
δεν θα σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραίτησή τους από τα εν λόγω δικαιώματά 
τους. 

9. Για οποιαδήποτε τυχόν διένεξη προκύψει μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της ΑΝΑΔΟΧΟΥ που 
έχει σχέση με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία της, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 
της Σάμου, αφού πάντως τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθήσουν να την επιλύσουν 
καλόπιστα. 
Η Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και ακολούθως υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο 

συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο για τον κάθε συμβαλλόμενο.  

ΑΡΘΡΟ  15 Λόγοι Απόρριψης 

Το Νοσοκομείο δια της παρούσης διακήρυξης, επιθυμεί να κατακυρώσει το έργο της Παροχής 

των Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Info 

Health και μόνο. Προσφορές Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης, οι οποίες συνοδεύονται – 

περιλαμβάνουν αλλαγή του Πληροφοριακού Συστήματος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες καθώς 

επιφέρουν αλλαγή του προκυρηχθέντος αντικειμένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω παραρτήματα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Περιγραφή των εφαρμογών (modules) του Λογισμικού Συστήματος Info Health 

που καλύπτονται από την Σύμβαση Συντήρησης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τιμοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Λογισμικού Συστήματος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Αδειοδοτημένοι Χρήστες με Πρόσβαση στο LINK CUSTOMER 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Info Health 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
…… 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Διαχείριση 

Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από 

Β σε Γ Χρήση 

  

Μετάπτωση 

Παραστατικών από Χρήση Α 

σε Χρήση Γ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY  

ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΔ113 

Το μητρώο δεσμεύσεων , 

εκτείνεται στις εξής 

διαδικασίες:Έξοδα, Πάγια, 

Συμβάσεων, Παραγγελίες, 

Παρακαταθήκες 

Χειρουργείου, Εντάλματα. 

  

Νέα λειτουργικότητα για 

την κάλυψη των αναγκών 

νέου Μητρώου Δεσμεύσεων. 

(ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΑ Ω8ΛΝΗ-
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4ΕΓ). 

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  

 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Πλήρη 

Διαχείριση:Αιτήσεις. 

  Συμβάσεις Εξόδων. 

  

Παραστατικά 

Προμηθευτών. 

  

Ενεχυρίαση 

Παραστατικών Προμηθευτών. 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

Προμηθευτών, 

Μισθοδοσίας, Καυσίμων , 

Απόδοσης Κρατήσεων 

,Προκαταβολών, Πάγιας 

Προκαταβολής. 

  

Ενσωματωμένη 

Λειτουργία ΠΔ136. 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ TAXIS 

Νέα Συγκεντρωτική 

Πελατών - Προμηθευτών με 

βάση την ΠΟΛ 1022/2014-

1072/2014-1078/2014. 

 MIS ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Παρακολούθηση 

Απαιτήσεων, Νοσηλίων, 

Πίνακας Αναλώσεων ΕΠΥ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

Βεβαίωση Εσόδων, 

Γραμμάτια Είσπραξης 

Εσόδων, Εισπράξεις από 

Πελάτες σε Σύνδεση με όλες 

τις εφαρμογές. 
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 ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Εξόφληση κάθε 

εντάλματος, Χειρόγραφες 

Επιταγές, Μηχανογραφημένες 

Επιταγές Συμφωνία Ταμείων , 

Συμφωνία Τραπεζών. 

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ  

  Μητρώο Παγίων. 

  Συμβάσεις Παγίων. 

  

Πλήρη Διαχείριση 

Παγίων:Αγορές, Αποσβέσεις, 

Κινήσεις. 

  

Σήμανση Παγίων με 

παραγόμενη ετικέτα bar code. 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  

  Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη. 

 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΕΞΙΤΗΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΟΠΥΥ 

Αναγγελίες Εισόδου, 

Εξόδου, Κινήσεων 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ATLAS  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΣΤΑΤ  

  

WEB SERVICE ΕΟΠΥΥ για 

Ανοικτή Περίθαλψη για 

Κατηγορία Ασθενών 

Ανασφάλιστοι 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ 

ΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΕΝ)  

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ 

Τιμοκατάλογος ΚΕΝ 

,Εκπτώσεις Εξαιρέσεις. 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΜΤΝ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΟΠΥΥ 

ΝΟΣΗΛΙΑ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΟΠΥΥ 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΟΠΥΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΤΝ  

  

Πολλαπλές Σειρές 

Τιμολόγησης Ασφαλιστικών 

Ταμείων 

  

Κλιμακωτή Αποζημίωση 

Αξονικών Μαγνητικών ΕΟΠΥΥ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Πλήρη Διαχείριση 

Μητρώου Ειδών. 

  

Παραγγελίες Προς 

Προμηθευτές. 

  

(Παραλαβές, Χορηγήσεις, 

Απογραφές, Επιστροφές). 

  

Λήψη αιτημάτων για 

χορήγηση. 

  

Χορήγηση Ειδών σε 

Εξωτερικούς Ασθενείς. 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΕΚΑΠΤΥ  

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
Πλήρη Διαχείριση 
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Μητρώου Ειδών. 

  

Παραγγελίες Προς 

Προμηθευτές. 

  

Πλήρη διαχείριση 

Αποθεμάτων (Παραλαβές , 

Χορηγήσεις, Απογραφές, 

Επιστροφές). 

  

Λήψη Αιτημάτων 

τμημάτων για χορήγηση 

(Ατομικό Συνταγολόγιο, Γενικό 

Συνταγολόγιο). 

  

Έγκριση Ιατρικής οδηγίας  

Φαρμακευτική Αγωγή και 

Αυτοματοποιημένη Παραγωγή 

ατομικών συνταγολογίων. 

  

Χορήγηση Ειδών σε 

Εξωτερικούς Ασθενείς. 

  

Διαχείριση Αποθεμάτων 

Τμημάτων (εποπτεία σε 

πραγματικό χρόνο). 

  

Διαχείριση Ειδών με 

ετικέτα bar code ΕΟΦ 

(Κωδικός Είδους). 

  

Διαδικασία Εξαγωγής 

Στοιχείων για την κάλυψη 

ενημέρωσης για Claw Back 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΜΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΟΦ 

(AD HOC) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟ 

ΗΔΙΚΑ  

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΤΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Καταχώρηση, Επικύρωση 

Προσέλευσης 

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ TEI 

Καταχώρηση Επίσκεψης , 

Έκδοση ΔΠΥ. 
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ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΕΙ  

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ: ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ  

   

 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

   

ΤΕΠ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΝ  

 BAR CODE ΕΤΙΚΕΤΑ  

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

  

Διασύνδεση Παρακλινικών 

ΤΕΠ με ΕΟΠΥΥ 

   

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΤΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΛΑΝΟ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ / 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΤΝ  

  

Λήψη Γνωμάτευσης 

ΕΟΠΥΥ και Αναγγελία 

Συνεδρίων Αιμοκαθάρσεων 

ΜΤΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Εισιτήρια, Εξιτήρια, 

Ενδοδιακινήσεις, Δύναμη 

Ασθενών. 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ  

 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Εξιτήρια Ασθενών. 

   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ  

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΩΝ - 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ  

ESY NET ESYNET 

Πίνακας 8 

Πίνακας 3 

Πίνακας 4 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

α/α 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

– ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤ

ΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

1 

Ανά ώρα / 1) Σε κανονικό 

ωράριο 09:00 π.μ. ως 17:00 

μ.μ. 

90€ 100€ 120€ 
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2 

Ανά ώρα / 1) Σε 

υπερωριακό ωράριο 17:00 μ.μ. 

ως 22:00 μ.μ. 2) Σάββατο 

09:00 π.μ. ως 14:00 μ.μ. 

 

115€ 140€ 160€ 

3 
Ανά εργάσιμη ημέρα 

 
350€ 450€ 550€ 

4 
Ανά εργάσιμη εβδομάδα 

 
1.750€ 2.250€ 2.750€ 

5 
Ανά μήνα  

 
5.250€ 6.750€ 8.250€ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

α) Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.   

β) Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναπροσαρμόζει ανά πάσα στιγμή τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, 

χωρίς προειδοποίηση. 

γ) Η ελάχιστη χρέωση με την οποία επιβαρύνεται το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για παροχή 

υπηρεσιών απομακρυσμένα, είναι μία (1) ανθρωποώρα, πλέον του χρόνου της μετάβασης και 

της επιστροφής. 

δ) Σε περίπτωση  συντήρησης εκτός Αττικής, η ελάχιστη χρέωση με την οποία 

επιβαρύνεται το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ είναι οκτώ (8) ανθρωποώρες για κάθε ημέρα παροχής 

υπηρεσιών. Στις ώρες χρέωσης συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες ταξιδιού. Στην περίπτωση 

αυτή, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναλαμβάνει επιπλέον τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, με το 

ταχύτερο μέσο μεταφοράς, καθώς και διαμονής και διατροφής των στελεχών της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Εφόσον το παραπάνω πακέτο εξόδων ταξιδιού δεν διακανονιστεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αλλά 

διεκπεραιωθεί από τα στελέχη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τότε, μετά το πέρας του ταξιδιού, η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ τιμολογεί το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με τα πραγματικά έξοδα, προσαυξημένα με το 

ποσοστό των νόμιμων κρατήσεων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ LINK CUSTOMER 

Ονοματεπώνυμο Χρήστη Τμήμα 

Νοσοκομείου 

Email Επικοινωνίας 

 Τμήμα 

Πληροφορικής 
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 Τμήμα 

Πληροφορικής 

 

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση διαπραγμάτευσης. Θα φέρουν 

σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης , στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο 

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

1. Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 

Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του . 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 

αφορά ιδίως: 

 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
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Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης  (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
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νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.  

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την  εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει: 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης . 

 

3.  Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει: 

Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η  συνολική τιμή  για την προσφερόμενη 

υπηρεσία .Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από το ΦΠΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 

 

          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

   ΑΓΓΕΛΗ Α. ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

 

 

 



ΑΔΑ: 98Χ746907Ξ-672


		2022-11-29T13:37:52+0200
	AFRODITI ANGELI


		2022-11-29T14:00:55+0200
	Athens




