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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΤΑ 8-06-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   6η ΥΠΕ                                                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:/οικ.:13158        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1                                                          ΠΡΟΣ:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΠΕ 

Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ                                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΛΙΤΩΝΑ  5 

Τμήμα Οικονομικό                                                                        ΤΚ : 15344  ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 

Γραφείο Προμηθειών                                                                  ΤΗΛ : 2106606015 

Πληροφορίες : Τσατσαρώνη Μ.                                            EMAIL:vat@gi-net.gr 

                             Βασσιούλα Γ. 

                             Κεπενός Ι. 

                             Νάστου Σ. 

Τηλέφωνο  :  2681361128 

E-MAIL: promithies@gnartas.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης του 

πληροφοριακού συστήματος εργαστηριακού τομέα ( LIS – RIS – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ – 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ)( CPV72267100-0).   

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος . 

Έχοντας υπόψη:. 

1. Το αρ. 118 του ν.4412/2016 αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο  133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 
109Α             

2. Την αριθ. 18/30-05-2021 (θέμα 21ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών και έγκρισης της Απευθείας Ανάθεσης κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων του 
αρ. 118 του ν.4412/2016 περί Διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων Γραμματείας Εξωτερικών 
Ιατρείων – Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηριακού Τομέα και περί ορισμού επιτροπής 
διενέργειας αξιολόγησης. 

3. Την υπ’ αρ.13087/7-06-2022 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το Γ. Ν. Άρτας με ΑΔΑ: 
9ΕΓ44690ΒΒ-ΔΚΚ. 

        Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, 

με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου), στην 

διεύθυνση:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ 47100  - ΑΡΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος 

 

  

mailto:promithies@gnartas.gr
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H ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 15-06-2022 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 13:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 

και 53 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις , που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

[Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 

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

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]  

3. Φορολογική ενημερότητα.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

[Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.]  

Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσκομίσετε στην τασσόμενη προθεσμία τα δικαιολογητικά 

(3) και (5) δύνασθε να καταθέσετε Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεστε ότι θα τα προσκομίσετε 

εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ισχύει για τον covid 19)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η συντήρηση υποστήριξη των συγκεκριμένων εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος 
Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου, μπορεί να γίνει μόνο από τον αποκλειστικό ιδιοκτήτη και 
κατασκευαστή των συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού.  
 
Το αντικείμενο που θα βρίσκεται υπό συντήρησης, υποστήριξη είναι το πιο κάτω: 
 

 Μικροβιολογικό 

 Βιοχημικό 
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 Αιματολογικό 

 Παθολογοανατομικο 

 Αιμοδοσία 

 Ακτινολογικό 

 Αξονικός Τομογράφος 

 Εργαστήριο Υπερήχων 

 Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας 

 Γαστρεντερολογικό 
 
Το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει: 
 

1. (12) ετήσιες επισκέψεις, τακτικές και έκτακτες, στις οποίες το Νοσοκομείο χρεώνεται μόνο τα 
εισιτήρια κίνησης και διαμονής του Τεχνικού 

2. Ειδικό τιμολόγιο επισκέψεων σε περίπτωση εξάντλησης του ορίου των δώδεκα επισκέψεων. 
3. Αναβαθμίσεις Λογισμικού με την υποχρέωση της εγκατάστασης εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία της αντίστοιχης έκδοσης 
4. Επανεγκατάσταση λογισμικού σε περιπτώσεις βλαβών σε Η/Υ και Εξυπηρετητές (servers) 
5. Μεταφορά δεδομένων (data migration) σε περίπτωση μετάπτωσης – μετάβασης,  του 

υπάρχοντος συστήματος σε άλλο 
6. Σύνδεση νέων αναλυτών στο υπάρχον λογισμικό. 
7. Απομακρυσμένη Υποστήριξη του Λογισμικού (remote) και των χρηστών αυτού του λογισμικού 

(helpdesk) για όλο το εικοσιτετράωρο και για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Το ετήσιο κόστος του εν΄ενεργεία Συμβολαίου Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού και 
χρηστών είναι: 13.000,00 € πλέον ΦΠΑ ( 24%). 
 
Αν κατά την χρονική διάρκεια του συμβολαίου συντήρησης εμφανισθούν νέες ανάγκες εφαρμογής 
υποχρεωτικών διαδικασιών που να περιλαμβάνουν αναβάθμιση των υπό συντήρηση εφαρμογών, 
αυτές οι αναβαθμίσεις θα θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο Συμβόλαιο Συντήρησης Υποστήριξης.  
 
Το κόστος θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022 και υπάρχει πρόβλεψη. 
 
 
Η ανανέωση του Συμβολαίου Συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηριακού Τομέα. 
 
Η ανανέωση του Συμβολαίου Συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016, «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 
καθώς η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και αγαθών υπάγεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 
2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 όπου ρητά αναφέρονται τα εξής: «β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για 
οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 
αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης, 
ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, 
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.» 
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Ειδικά η συγκεκριμένη προμήθεια υπηρεσιών εμπίπτει στην υποπερίπτωση (ββ) καθώς δεν υπάρχει 
άλλη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει στο λογισμικό αλλά και δεν 
μπορεί να υπάρξει και καμία προσαρμογή του λογισμικού στης νέες συνεχόμενες απαιτήσεις, παρά 
μόνο από την εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου λογισμικού, καθώς και στην υποπερίπτωση 
(γγ) λόγω αποκλειστικής κατοχής από την εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ», των πνευματικών 
δικαιωμάτων των εφαρμογών λογισμικού, που σχεδίασε, ανέπτυξε και εγκαθιστά σε μονάδες υγείας. 
Από αυτό το γεγονός και μόνο, η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ» είναι η μοναδική εταιρεία στην 
αγορά που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να επεμβαίνει στον κώδικα των συγκεκριμένων 
δικών της εφαρμογών για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ή την περαιτέρω βελτίωσή αυτών. 
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