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Α22 /2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η 2η Υ.ΠΕ.  Πειραιώς και Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Το Ν.2362/95  «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και    άλλες 

διατάξεις»  
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές 

διατάξεις» 
5. Τις διατάξεις 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)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και 
του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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9. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

10. Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,   

11. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
12. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)   
15. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
16. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις”  
17. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
18. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
19. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
20. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  
21. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος  80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
22. Τη  με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  

23. Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

24. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν δημόσιες δομές 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες 
αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.  

26. Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 (115/Α'/7-8-2017) “Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις” 

27. Την Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342 ΦΕΚ Β 5198/2020 όπως τροποποιούμενη με την Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114 
ΦΕΚ Β΄362/2021 ισχύει 

28. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
 

• Τις αποφάσεις και έγγραφα: 
 

1. Τη με αριθ. πρωτ.9993/16-02-23 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 
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2. Τo με αρ.πρωτ.11234/22-02-23 εσωτερικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Τη με αριθ.πρωτ.13594/03-03-23 εισήγηση της ΔΟΟΥ της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 
4. Τη με αριθ.πρωτ.14265/08-03-23 Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 
5. Τη με αριθ.πρωτ.14483/08-03-23 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα 

αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την 

Παροχή Υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης δικτυακών και υπολογιστικών 

υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ 

Πειραιώς και Αιγαίου και σχεδιασμού τεχνικής πρότασης αναβάθμισής τους με απώτερο σκοπό 

τη μετάβαση σε ένα Νοσοκομείο «έξυπνο», «ασφαλές» και «πράσινο», CPV 72540000-2, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής σε βάρος του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, 

προϋπολογισμού 24.193,55€ μη συμπ. Φ.Π.Α..  

 
                                       Ημερομηνία Λήξης κατάθεσης προσφορών: 22/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

             ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 

Πρωτοκόλλου της 

2ης ΥΠΕ Πειραιώς 

& Αιγαίου 

22/03/2023 

Ημέρα Τετάρτη και  

ώρα έως  10:00 π.μ.       

Κεντρική 

Υπηρεσία 2ΗΣ 

ΥΠΕ Πειραιώς 

και Αιγαίου 

Θηβών 196-198 

Αγ. Ι. Ρέντης 

22/03/2023 

Ημέρα Τετάρτη και  

           Ώρα 11:00 π.μ.                

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και θα 
απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 
196-198, Τ.Κ. 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος).  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)  από τη με 

αριθ.πρωτ.14265/08-03-2023 αρμόδια τριμελή  επιτροπή.  

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την 
ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου (www.2dype.gr) ή από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή από το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η πρόσκληση αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και 
στη διαδικτυακή εφαρμογή  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
www.2dype.gr  

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης 

δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και σχεδιασμού τεχνικής πρότασης 

αναβάθμισής τους με απώτερο σκοπό τη μετάβαση σε ένα Νοσοκομείο «έξυπνο», «ασφαλές» και 

«πράσινο». 

 

•  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν Προσφορές με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση 

που δοθεί εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

• Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

• Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από 

την αρμόδια υπηρεσία της 2ης ΥΠΕ. 

• Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με τις εργασίες/παραδοτέα 

που έχουν πραγματοποιηθεί την εκάστοτε περίοδο αναφοράς. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας στο 

Παράρτημα Ι. 

http://www.2dype.gr/
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• Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

•  Το ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 

4412/2016) 

• Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.  Προσφορές 

που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές. 

• Η διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης της 

υπογεγραμμένης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν οι Υπηρεσίες της σύμβασης. 

• Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθούν οι Υπηρεσίες,  γίνει η αποπληρωμή 

του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

• Ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί μέχρι το 50% αυτού κατόπιν 

αιτιολόγησης από τον ανάδοχο μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας. 

• Τα παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, είναι τα εξής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

         ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη 

συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του 

δημοσίου. 
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ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412. 

 

Άρθρο 2 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 
73 ν. 4412/2016 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016. 

 

 

Άρθρο 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  
γ) ο τίτλος της παρούσας 
δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
στ) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται σχετικά  

έγγραφα 
            ζ) η ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
 

Στον φάκελο της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω: 
 
3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα» 
 

1)  Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  
Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-
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2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 
συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 
αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού 
διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,   ότι 
δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας,   ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαγωνισμούς,   ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική – Ασφαλιστική 
Νομοθεσία). 

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο. 

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

ζ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί. 

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών  που 
έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ιβ. ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων 
ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του 
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της και ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή 
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οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων, από τη στιγμή που 
λάβει γνώση οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, 

 

 

2. 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 οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- Στις περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 
 

 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που 
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο 
να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας:  

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με 
τη εταιρεία. 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή στην οποία θα αναφερθούν  όλοι 
οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υπάρχει υποχρέωση για  καταβολή εισφορών - με 
ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

 
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που 
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο 
να  προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. 
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5. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση 
Ανωνύμων Εταιρειών. 
 
6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 
7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού 
συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, 
άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 
 

3.2   «Τεχνική Προσφορά» 
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας καθώς και φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές. 
Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

            3.3.  «Οικονομική Προσφορά»  
Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και η αναγραφή 
της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€).  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

       

3.3.1 Ισχύς Προσφορών: 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  

 

      

    Άρθρο 4 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων 
(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών –Αποδεικτικών Μέσων, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση την 22/03/2023 στις 11:00 π.μ. από την 
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.  

ΑΔΑ: ΨΠΣΔ469Η2Ξ-ΗΕΡ





 

10 

 

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει 
σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητή προκειμένου να εκδοθεί απόφαση 
οριστικού αναδόχου.  

Άρθρο 5 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν: 

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών. 

2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας. 

3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας τιμής. 
4. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ 

(εφόσον υπάρχει). 
Άρθρο 6 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της 
προϋπολογισθείσας συμβατικής αξίας  συγκεκριμένα ποσού 967,75€, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστική ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την 
πληρωμή του αναδόχου. 

  
Άρθρο 7 

 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις  περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι 
οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

• Πυρκαγιά 

• Πλημμύρα 

• Σεισμός 

• Πόλεμος 

• Τρομοκρατική ενέργεια 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου έχοντας ως περιοχή ευθύνης το σύνολο, 

σχεδόν, των κατοικημένων νησιών του Αιγαίου αντιμετωπίζει δυσεπίλυτα προβλήματα στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η νησιωτικότητα. Στο 

πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών που καταβάλει η 2η Δ.Υ.Πε. για την ενίσχυση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες δράσεις με στόχο την εξάλειψη 

εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών της 

περιοχής αρμοδιότητάς της.  

Η παροχή υπηρεσιών σε όλα αυτά τα νησιά συναντά, παρά τις σημαντικές προσπάθειες, 

συγκεκριμένους περιορισμούς. H γεωγραφική θέση των νησιών σε συνδυασμό με άλλες 

παραμέτρους (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων, μονοδιάστατη οικονομική 

δραστηριότητα, περιορισμοί στην απρόσκοπτη επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα κ.λπ.) 

δημιουργεί μια δυσεπίλυτη κατάσταση η οποία αγγίζει πολλούς τομείς της ζωής των κατοίκων των 

νησιών. Αναφανδόν, η παροχή υπηρεσιών υγείας, αποτελεί έναν από τους άμεσα επηρεαζόμενους 

τομείς των ιδιαίτερων εκείνων συνθηκών που συνιστούν τη νησιωτικότητα.  

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος μιας συνολικής προσπάθειας, που ως υπηρεσία, 

καταβάλουμε για την ουσιαστική ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε νησιωτικούς 

πληθυσμούς. Η προσπάθεια μας αποσκοπεί στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα οποία αποτελούν θεσμικά και πρακτικά τα σημεία αναφοράς των 

νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα η πρότασή μας αποσκοπεί στην μετάβαση 

των Νοσοκομείων, από την παρούσα κατάσταση, στο Νοσοκομείο του μέλλοντος, δηλαδή σε ένα 

«Έξυπνο», «Ασφαλές» και «Πράσινο» Νοσοκομείο και σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόστηκε 

στο Γ.Ν.Α Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο».   

 

Τα Νοσοκομείο είναι ο θεσμικός κεντρικός πυρήνας κάθε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. 

Το σημερινό ελληνικό νοσοκομείο, ενταγμένο σε ένα σύνθετο σύστημα υγείας, υποχρεούται να 

προσαρμόσει τη λειτουργία του στην παροχή ενός διαφοροποιούμενου μοντέλου  υπηρεσιών 

υγείας υψηλής ποιότητας, συγκρατώντας παράλληλα το κόστος και τις δαπάνες λειτουργίας. Για 

να συμβούν αυτά απαιτείται ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός των 

πεπαλαιωμένων υποδομών των Νοσοκομείων με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αειφόρου, 

ψηφιακού και ασφαλούς νοσοκομείου.  

 

το ακριβές αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών, εκ 

μέρους της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την ωρίμανση δέσμης έργων ψηφιακού 

εκσυγχρονισμού για τα εποπτευόμενα Νοσοκομεία του Νοτίου Αιγαίου και κατά το πρότυπο στο 

Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο».  
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Τα Νοσοκομεία στα οποία θα λάβει χώρα η παρέμβαση είναι τα εξής: 

o Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» 

o Γ.Ν. – Κ.Υ Κω 

o Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» 

o Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου  

o Γ.Ν. Καρπάθου «Αγ. Ιωάννης ο Καρπάθιος»   

o Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου   

Τα χαρακτηριστικά που θα στοχεύει η ωρίμανση της δέσμης ψηφιακού εκσυγχρονισμού και 

μετασχηματισμού των Νοσοκομείων συμπυκνώνονται στα εξής: 

o Έξυπνο (smart) Νοσοκομείο με, ενδεικτικά, χρήση tablets και κινητών 

τηλεφώνων για την κατά το δυνατόν εξάλειψη  της χρήσης χαρτιού (paperless 

hospital), ενδοεπικοινωνία μέσω εφαρμογής στο κινητό και χρήση ασύρματων IP 

phones, καθοδήγηση επισκεπτών εντός του κτιριακού συγκροτήματος, 

καταμέτρηση κίνησης και συνωστισμού με χρήση οπτικών αισθητήρων 

o Ασφαλές (Secure) Νοσοκομείο με θωράκιση απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες 

κακόβουλες επιθέσεις με ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας στον Ανθρώπινο 

παράγοντα, τις Διαδικασίες και την Τεχνολογία και 

o Πράσινο (Green) Νοσοκομείο με εγκατάσταση και χρήση αισθητήρων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 

παρακολούθησης της ψύξης σε ψυγεία για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς για 

τον ίδιο λόγο αισθητήρων σε παράθυρα και πόρτες (ανοικτά ή κλειστά), αισθητήρες 

πλήρωσης κάδων απορριμμάτων, έξυπνων φωτιστικών σωμάτων, μετρητών 

κατανάλωσης ενέργειας, μετρητές πλήρωσης δεξαμενών πετρελαίου και 

κατάστασης καυστήρων κ.α.  

 

Η διαδικασία της ωρίμανσης περιλαμβάνει τρείς φάσεις:  

Στην 1η ΦΑΣΗ θα υλοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: 

- Παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης των υποχρεώσεων της σύμβασης 

- Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στα Νοσοκομεία που θα αφορά η παρέμβαση. 

Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης θα γίνει στα παρακάτω επίπεδα: 

a) Ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών και υποδομών του Κέντρου Δεδομένων 

(ΚΔ) 

b) Συστημάτων και λογισμικού  

c) Επιπρόσθετων αναγκών όως αυτές θα διατυπωθούν 

 

Στην 2η ΦΑΣΗ θα γίνει η εκπόνηση ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης για την  

αναβάθμιση των  υφιστάμενων υποδομών και συστημάτων τόσο σε επίπεδο δικτύων 

και υποδομών όσο και σε επίπεδο συστημάτων  
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Πιο συγκεκριμένα η τεχνική μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή και 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές με αναλυτική λίστα ποσοτήτων με βάση την προτεινόμενη 

αρχιτεκτονική για τα κάτωθι: 

a) Ενσύρματο δίκτυο  LAN 10G – (1G στο σταθμό εργασίας) 

b) Ασύρματο Δίκτυο - WIFI 6 (ταχύτητα GIGABITE) με καθολική κάλυψη για όλους 

(Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, διοίκηση, ασθενείς, επισκέπτες) 

c) Κέντρο Δεδομένων με αρχιτεκτονική 3-tier ή 2-tier ανάλογα με το μέγεθος του 

Νοσοκομείου 

d) Συστήματα Ασφάλειας Δεδομένων και Συστημάτων 

e) IP τηλεφωνία (φωνή και δεδομένα) για ενσύρματες και ασύρματες ΙΡ συσκευές 

f) Αρχειοθέτηση, διαχείριση & διανομή ψηφιακών απεικονιστικών δεδομένων (PACS) 

g) Διαχείριση παγίων και εντοπισμού της θέσης κρίσιμων και ευαίσθητων παγίων (RTLS, Real 

Time Location System) με τεχνολογία RFID Tags 

h) Φορητές τερματικές συσκευές 

i) Συστήματα υποβοήθησης λήψης κλινικών αποφάσεων (Clinical Effectiveness & Decision 

Support System) 

j) Διαχείριση και απόδοση αναφορών 

k) Διαχείριση προτεραιότητας ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία 

l) Σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας 

m) Πληροφοριακό σύστημα HIS 

n) Σύστημα Διαχείρισης Αποκλειστικών  Νοσοκόμων 

o) Σύστημα Αισθητήρων περιβαλλοντικών παραμέτρων και διασύνδεση με BMS κτηρίων 

p) Διαχείριση υλικού 

q) Διαχείριση Βιοϊατρικού εξοπλισμού 

r) Άλλα συστήματα με χρήση τυποποιημένου λογισμικού 

 

Στην 3η ΦΑΣΗ θα παρουσιαστεί η πρόταση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα είναι 

διαθέσιμα την στιγμή ολοκλήρωσης της σχετικής μελέτης, αλλά και των διαφαινόμενων στο 

άμεσο μέλλον χρηματοδοτικών εργαλείων που δύναται να αξιοποιηθούν. Η Τρίτη φάση κατ’ 

ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

a) Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων 

b) Παρουσίαση βέλτιστης λύσης: ανά νοσοκομείο ή σε επίπεδο  Υ.ΠΕ. για λύσεις που 

μπορούν να εφαρμοστούν οριζόντια σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας δημιουργώντας 

προϋποθέσεις οικονομιών κλίμακας  

c) Προετοιμασία ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ/RRF) για τη 

χρηματοδότηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Ο σύμβουλος θα προετοιμάσει ένα 
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Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις (ανά 

νοσοκομείο ή οριζόντια) ως ξεχωριστά υποέργα. Ο σύμβουλος θα πρέπει επίσης να 

παραδώσει και ΣΧΕΔΙΑ από όλα τα απαραίτητα συνοδά έγγραφα: 

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή και ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

- Έντυπο Ανάλυσης Κόστους (ΕΑΚ) 

- Έκθεση συμβατότητας με ψηφιακή στρατηγική για την υποβολή έγκρισης 

σκοπιμότητας 

 

 

Παραδοτέα 

1η ΦΑΣΗ: 

Π1: Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει 

το πρώτο Παραδοτέο με το οποίο θα παρουσιάσει την μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος και 

ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Στο παραδοτέο θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια η Μεθοδολογία προσέγγισης και 

υλοποίησης των υποχρεώσεων του που απορρέουν και σχετίζονται με το σύνολο των 

προβλεπόμενων Φάσεων. Πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, τη 

μεθοδολογία και τον τρόπο εκτελέσεις της κάθε Φάσης του Έργου. 

 Σε περίπτωση μη αποδοχή του εν λόγω παραδοτέου, από την αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος 

οφείλει να προβεί σε υποβολή νέας έκθεσης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία γνωστοποίησης του της μη αποδοχής του Παραδοτέου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

επαναληφθεί μέχρι δύο φορές. Αν και πάλι το παραδοτέο δεν γίνει αποδεκτό από την αναθέτουσα 

αρχή, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Επισημαίνεται ότι για λόγους οικονομίας χρόνου το 

παρόν παραδοτέο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 10.000 λέξεις (περίπου 35 σελίδες Α4). 

Π2: Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός εβδομήντα (70) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης να 

παρουσιάσει στην αναθέτουσα αρχή αναλυτικό έγγραφο καταγραφής της υφιστάμενης 

κατάστασης στα παρακάτω επίπεδο: α) ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών και 

υποδομών του Κέντρου Δεδομένων (ΚΔ), β) συστημάτων και λογισμικού γ) επιπρόσθετων 

αναγκών όπως αυτές θα διατυπωθούν 

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα πρέπει να γίνει με: 
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• Α. ερωτηματολόγιο  

• Β. συνεντεύξειςμε τα αρμόδια στελέχη  

• Γ. Μία τουλάχιστον επιτόπια επίσκεψη. 

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει για τα παρακάτω νοσοκομεία: 

1. Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» 

2. Γ.Ν. – Κ.Υ Κω 

3. Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» 

4. Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου  

5. Γ.Ν. Καρπάθου «Αγ. Ιωάννης ο Καρπάθιος»   

6. Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου   

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει ανά Νοσοκομείο και Συγκεντρωτικά  

1. Π2.1.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» 

2. Π2.2.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για Γ.Ν. – Κ.Υ Κω 

3. Π2.3.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το 

Βουβάλειο» 

4. Π2.4.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου  

5. Π2.5.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για Γ.Ν. Καρπάθου «Αγ. Ιωάννης ο 

Καρπάθιος»   

6. Π2.6.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου   

7. Π2.7.: Συγκεντρωτική στατιστική αναφορά 

 

2η ΦΑΣΗ: 

Π3: Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας και εκατό πενήντα (150) ημερών από την 

υπογραφή τη σύμβασης, ο Σύμβουλος θα πρέπει να εκπονήσει ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη για 

την  αναβάθμιση των  υφιστάμενων υποδομών και συστημάτων τόσο σε επίπεδο δικτύων και 

υποδομών όσο και σε επίπεδο συστημάτων  ανά Νοσοκομείο. Η μελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστον 

να συμπεριλαμβάνει: 

• Νέα αρχιτεκτονική υποδομών, συστημάτων και λογισμικού 

• Τεχνική περιγραφή των συστατικών στοιχείων της λύσης και ανάλυση σε επίπεδο 

ποσοτήτων 

• Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά στοιχείο εξοπλισμού / λογισμικού / υπηρεσιών 

• Ελάχιστες οριζόντιες προδιαγραφές 

• Αναμενόμενες συνοδευτικές υπηρεσίες 
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• Αναλυτική Κοστολόγηση 

Η αποτύπωση της προτεινόμενων αναβαθμίσεων – νέων συστημάτων θα γίνει ανά Νοσοκομείο  

και συγκεντρωτικά  

1. Π3.1.: Αποτύπωση προτεινόμενων αναβαθμίσεων για Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» 

2. Π3.2.: Αποτύπωση προτεινόμενων αναβαθμίσεων για Γ.Ν. – Κ.Υ Κω 

3. Π3.3.: Αποτύπωση προτεινόμενων αναβαθμίσεων για Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το 

Βουβάλειο» 

4. Π3.4.: Αποτύπωση προτεινόμενων αναβαθμίσεων για Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου  

5. Π3.5.: Αποτύπωση προτεινόμενων αναβαθμίσεων για Γ.Ν. Καρπάθου «Αγ. Ιωάννης ο 

Καρπάθιος»   

6. Π3.6.: Αποτύπωση προτεινόμενων αναβαθμίσεων για Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου   

7. Π3.7.: Συγκεντρωτική στατιστική αναφορά 

 

3η ΦΑΣΗ: 

Π4: Πρόταση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία  

Ο σύμβουλος καλείτε να παραδώσει τα εξής:  

1. Π4.1: Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων 

2. Π4.2: Παρουσίαση βέλτιστης λύσης: ανά νοσοκομείο ή σε επίπεδο  Υ.ΠΕ. για λύσεις που 

μπορούν να εφαρμοστούν οριζόντια σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας δημιουργώντας 

προϋποθέσεις οικονομιών κλίμακας  

3. Π4.3: Προετοιμασία ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ/RRF) για τη 

χρηματοδότηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Ο σύμβουλος θα προετοιμάσει ένα 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις (ανά 

νοσοκομείο ή οριζόντια) ως ξεχωριστά υποέργα. Ο σύμβουλος θα πρέπει επίσης να 

παραδώσει και ΣΧΕΔΙΑ από όλα τα απαραίτητα συνοδά έγγραφα: 

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή και ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

- Έντυπο Ανάλυσης Κόστους (ΕΑΚ) 

- Έκθεση συμβατότητας με ψηφιακή στρατηγική για την υποβολή έγκρισης 

σκοπιμότητας 
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Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η μέγιστη διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες και η υλοποίησή του Έργου διαιρείται 

σε τρεις (3) Φάσεις ως ανωτέρω. Τα επιμέρους παραδοτέα θα παραδίδονται από́ το Σύμβουλο 

ανάλογα με τις ανάγκες του έργου όπως τίθενται από́ την αρμόδια ΕΠΠΕ και μετά από́ έγκαιρο 

αίτημα / ειδοποίηση αυτής προς τον Ανάδοχο. Η χρονική́ κατανομή́ των παραδοτέων κατά́ φάση 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Α/α 

ΦΑΣΗΣ 

Α/α 

παραδοτέου 
Περιγραφή παραδοτέου Ημερομηνία παράδοσης 

 

 

1η 

 

Π1 
Μεθοδολογία υλοποίησης 

 

20 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

Π2 

Αποτύπωση Υφιστάμενης 

Κατάστασης  

 

Εντός 70 ημερών από  από 

την υπογραφή της 

Σύμβασης 

2η 
Π3 

Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης 

 

150 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

 

3η Π4 

Πρόταση για τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία  

 

180 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες 

(180 ημέρες) από την υπογραφή της Σύμβασης. Ωστόσο ο Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να 

ολοκληρώσει κάθε Φάση αλλά και το σύνολο του Έργου νωρίτερα από το μέγιστο προβλεπόμενο. 

Η παραλαβή́ των υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με την πιστοποίηση των 

Παραδοτέων που περιγράφονται παραπάνω από́ αρμόδια επιτροπή́ που θα ορίσει η Αναθέτουσα 

Αρχή́. 

 

4. Διάρκεια Έργου – Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης - Χρηματοδότηση 

 

Έναρξη υλοποίησης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκειά του 

Έργου είναι έξι  (6) μήνες από́ την υπογραφή́ της σύμβασης.  
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό́ των τριάντα  χιλιάδων Ευρώ́ (30.000) 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

Η συνολική́ διάρκεια της σύμβασης μπορεί́ να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού́, 

μετά από́ αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής (άρθρο 217 του 

ν. 4412/16), ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειας της, σε αντικειμενικά́ δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου. 

Η πληρωμή́ του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί́, σύμφωνα με τις εργασίες / παραδοτέα που 

έχουν πραγματοποιηθεί ́στην εκάστοτε περίοδο αναφοράς. Οι φάσεις πληρωμών, φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

Α/α 

ΦΑΣΗΣ/  

παραδοτέου 

 

Περιγραφή 

παραδοτέου 
Ημερομηνία παράδοσης 

Ποσοστό  

πληρωμών 

ΦΑΣΗ 1Η : 

Π1 

 

 

• Μεθοδολογία 

υλοποίησης 

20 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

 

25% 

Με την οριστική 

παραλαβή του Π1 

ΦΑΣΗ 1Η : 

/Π2 

• Αποτύπωση 

Υφιστάμενης 

Κατάστασης  

 

70 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

 

50% 

Με την οριστική 

παραλαβή του Π2 

και Π3 ΦΑΣΗ 2Η : 

Π3 

Εκπόνηση Τεχνικής 

Μελέτης 

 

150 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ 3Η : 

Π4 

Πρόταση για τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία  

 

180 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

25% 

Με την οριστική 

παραλαβή του Π4 
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 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 

Οικονομική́ και Χρηματοοικονομική́ Επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 

έχουν μέσο γενικό́ ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή, τις 

οικονομικές χρήσεις κατά́ τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν ειναι λιγότερες 

από τρεις (2019-2020-2021) συνολικά́ μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού́ του Έργου 

χωρίς τον ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά́ από 

τα μέλη της ένωσης.  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 

α) Να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην 

εκτέλεση συναφών, προς το υπό ανάθεση, έργων.  

Ως συναφή έργα νοούνται έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών για:  

α) το σχεδιασμό και  ωρίμανση έργων ΤΠΕ (δηλαδή έργα που περιλαμβάνουν 

αθροιστικά τόσο υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές λογισμικού όσο και 

συστήματα και εφαρμογές)  

β) για το σχεδιασμό και ωρίμανση έργων ψηφιακής ασφάλειας ή / και έργων 

έργα που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε φορείς του δημοσίου  

γ) την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του τομέα υγείας για 

συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.  

i. Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας σε σχέση με την ωρίμανση έργων ΤΠΕ, οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων ετών, (2020-2021-2022), τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα συμβουλευτικών 

υπηρεσιών με το παραπάνω αντικείμενο σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου 

ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

ii. Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας σε σχέση με το σχεδιασμό και ωρίμανση 

έργων ψηφιακής ασφάλειας ή / και έργων έργα που σχετίζονται με την 

εφαρμογή του. Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR) σε φορείς του δημοσίου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, 

κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, (2020-2021-2022), το  τουλάχιστον 

ΑΔΑ: ΨΠΣΔ469Η2Ξ-ΗΕΡ





 

20 

 

δύο (2) έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών με το παραπάνω αντικείμενο σε οργανισμούς 

και επιχειρήσεις του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

iii. Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας σε σχέση με την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης σε φορείς του τομέα υγείας για συγχρηματοδοτούμενα έργα από 

τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, 

κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, (2020-2021-2022), τουλάχιστον ένα 

(1) έργο παροχής τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του τομέα υγείας 

(Νοσοκομείο ή Υγειονομική Περιφέρεια) για συγχρηματοδοτούμενα έργα από 

τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.  

Ολοκλήρωση του έργου σημαίνει είτε η οριστική παραλαβή του, είτε η ολοκλήρωση του 

συμβατικού, φυσικού αντικειμένου του σε ποσοστό άνω του 80%.  

 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου αυτής, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμπληρωμένο τον κατωτέρω πίνακα συναφών έργων που υλοποίησαν επιτυχώς 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική παράγραφο.  

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣ

ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(π/υ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

        

        

 

- Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την 

αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη όπως 

εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, είτε του υποψηφίου οικονομικού φορέα 

 

β) Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν εις 

πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 

προσόντων και εμπειρίας.  

i. το 60% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο (και δεν πρέπει να είναι 

κατώτερο των έξι (6) ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης) να καλύπτεται από 

υπαλλήλους ή μόνιμους συνεργάτες του υποψήφιου Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολούμενων εταίρων / διαχειριστών της εταιρείας.  

ii. Για την υλοποίηση των όρων τη σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει Ομάδα Έργου 

αποτελούμενη από στελέχη ικανά βάσει προσόντων και εμπειρίας για την ολοκλήρωση των 
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συμβατικών του υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα η Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει:  

 

a. Ο Υπεύθυνος Έργου, (ελάχιστος χρόνος απασχόλησης δύο (2) ανθρωπομήνες 

πλήρους απασχόλησης) απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

o Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή 

Πανεπιστημιακό τίτλο (μεταπτυχιακό) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό 

Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

o Επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση έργων PMP ή Prince 2 Practitioner 

ή ισοδύναμη 

o Εικοσαετή γενική επαγγελματική Εμπειρία  

o Εμπειρία στη Διαχείριση και Διοίκηση Έργων (ήτοι 60 Α/Μ μη χρονικά 

επικαλυπτόμενοι), εντός της τελευταίας 10ετίας. 

o Να έχει συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Έργου σε πέντε (5) τουλάχιστον 

από τα αντίστοιχα έργα στο αντικείμενο του Έργου που περιγράφονται στην 

παράγραφο α) παραπάνω. 

b) Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου, (ελάχιστος χρόνος απασχόλησης δύο (2) ανθρωπομήνες 

πλήρους απασχόλησης) απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

o Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή 

Πανεπιστημιακό τίτλο (μεταπτυχιακό) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό 

Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

o Δεκαπενταετή (15) γενική επαγγελματική Εμπειρία  

o Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

o Να έχει συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Έργου σε τρία (3) τουλάχιστον 

από τα αντίστοιχα έργα στο αντικείμενο του Έργου που περιγράφονται στην 

παράγραφο α) παραπάνω. 

c) Ένας (1) μέλος Ομάδας Έργου  

o Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή 

Πανεπιστημιακό τίτλο (μεταπτυχιακό) στην Πληροφορική ή 

Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό) στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. 

o Πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα και 

εφαρμογές υγείας.  
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o Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

o Να έχει συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Έργου σε ένα (1) τουλάχιστον 

έργο στο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων / ΤΠΕ σε φορέα υγείας 

την τελευταία 3ετία. 

d) Ένας (1) μέλος Ομάδας Έργου ως εμπειρογνώμονας 

o Εικοσαετή, τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο 

σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής 

o Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) αντίστοιχα έργα τουλάχιστον 

στο αντικείμενο του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται. 

e) Ένας (1) μέλος Ομάδας Έργου  για Γραμματειακή υποστήριξη.  

o Πενταετή  εμπειρία (με εμπειρία με σχετικές βεβαιώσεις ασφαλιστικών 

φορέων) σε παροχή υπηρεσιών back office.  

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν ελάχιστο χρόνο απασχόληση δύο (2) 

ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης 

Για την πλήρη τεκμηρίωση της εμπειρίας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, απαιτείται 

o Συνοπτική περιγραφή έργων που συμμετείχαν  

o Χρόνος απασχόλησης ανά έργο 

o Θέση και οι βασικές αρμοδιότητες που κατείχαν. 

Για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στην Ομάδα έργου να συμπληρωθεί ο κατωτέρω Πίνακας: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

………………………………………………………………….. 

Περιγραφή θέσης στην Ομάδα έργου: 

……………………………………………………………….. 

Συνοπτική περιγραφή έργων στα οποία 

συμμετείχε : 

Θέση που κατείχε 

/αρμοδιότητες 

Χρόνος απασχόλησης  

1.   

2.   

 

γ) Πλέον των ανωτέρω o υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 

πιστοποίηση ISO 9001:2015 και πιστοποίηση ISO 27001:2013, στο πεδίο της 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μάνατζμεντ. 
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ΦΑΣΗ /Παραδοτέο 

Μήνας σύμβασης 

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 

ΦΑΣΗ 1Η  

Π1: 

Μεθοδολογία 

υλοποίησης 

        

Π2: 

Αποτύπωση 

Υφιστάμενης 

Κατάστασης 

        

ΦΑΣΗ 2Η  

Π3: Εκπόνηση 

Τεχνικής 

Μελέτης 

      

ΦΑΣΗ 3Η  

Π4: Πρόταση 

για τα 

χρηματοδοτικά 

εργαλεία 

      

 

 

 
   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλ.- email: 

ΠΡΟΣ : 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  

Ταχ. Δ/νση : ΘΗΒΩΝ  196-198 Αγ. Ιωαν. Ρέντης  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Που αφορά στην A22/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της 

Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων 

προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καταγραφής 

υφιστάμενης κατάστασης δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών των νοσοκομειακών 

μονάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και 

σχεδιασμού τεχνικής πρότασης αναβάθμισής τους με απώτερο σκοπό τη μετάβαση σε ένα 

Νοσοκομείο «έξυπνο», «ασφαλές» και «πράσινο», CPV 72540000-2, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής σε βάρος του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, προϋπολογισμού 24.193,55€ μη συμπ. Φ.Π.Α..   

 
Αριθ. Πρόσκλησης : Α22/2023 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταθέτουμε την 

ακόλουθη οικονομική προσφορά: 

 

 

 

 

 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
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