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Λαγουμιτηι 40 Νζοσ Κόςμοσ 117 45 Ακινα
info@idika.gr www.idika.gr
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλθροφορίεσ: Κολοβοφ Χριςτίνα
Σθλζφωνο: 210-9282157
Φαξ : 210-9248942
E-mail: matsouka@idika.gr

Ακινα, ………/…………./…………….
Αρ. Πρ.:

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Προεπιλογισ Τποψθφίων
ςτο Πλαίςιο τθσ Α’ Φάςθσ Κλειςτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ
για τθν Ανάδειξθ Αναδόχου του Ζργου
«Ενιαίο Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Τποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν
Μονάδων Τγείασ του ΕΤ»
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: .Π.
CPV: 72.00.00.00-0 / 72.22.23.00-0

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΑϋΦΑΗ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/………./……
ΗΜΕΡΑ:
ΩΡΑ: 12:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ: 17.250.010,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Λαγουμιτηι 40 & Λ. υγγροφ, 1οσ όροφοσ-ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ
Ναι

Ημερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ
Ε.Ε.Κ. …..-…….-2011
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ημεριςιο Σφπο ….-…..-2011
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο τεφχοσ διακθρφξεων Δθμοςίων
ςυμβάςεων τθσ εφθμερίδασ τθσ κυβζρνθςθσ
…..-……-2011
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Ζχοντασ υπόψθ :
1. τθν υπ. αρ. 510/15-09-2011 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ που λιφκθκε ςτθ ςυνεδρίαςθ με
αρ. 73/15-09-2011 με τθν οποία εγκρίκθκε θ προϊκθςθ των διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ
του ζργου «Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Υποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν
Λειτουργιϊν Μονάδων Υγείασ του ΕΣΥ» και επελζγθ ωσ προτεινόμενθ διαδικαςία ο κλειςτόσ
διαγωνιςμόσ
2. τθν ζγκριςθ του ςχεδίου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι Ψθφιακι
Σφγκλιςθ.
ΠΡΟΚΛΗΗ
Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (εφεξισ καλοφμενθ « θ
Ρρόςκλθςθ»), θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)» προτίκεται να προβεί ςτθν επιλογι Αναδόχου για το Ζργο «Ενιαίο
Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Τποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν Μονάδων
Τγείασ του ΕΤ» µζςω κλειςτισ διαδικαςίασ µε ελάχιςτο αρικµό υποψθφίων πζντε (5) ςφµφωνα
µε τισ διατάξεισ του άρκρου 5 και του άρκρου 10 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ
(ΦΕΚ 1990/Β/23.12.2010) κακϊσ και των άρκρων 22 & 42 του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16-3-2007)
«Ρροςαρµογι τθσ Ελλθνικισ Νοµοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί
ςυντονιςµοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθµοςίων ςυµβάςεων ζργων, προµθκειϊν και
υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε µε τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» και
ιςχφει και µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά.
Θ διαδικαςία διζπεται και α) από τισ διατάξεισ του ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ
διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων». (ΦΕΚ Αϋ 30/14.2.2005), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 - ΦΕΚ
279/Α'/10.11.2005 και ιςχφει β) του Ρ.Δ. 82/96 «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ελλθνικϊν
ανωνφμων εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του
Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμοςίου τομζα»και γ) από τισ διατάξεισ που
αναφζρονται παρακάτω.
Ειδικά Χαρακτθριςτικά του Ζργου
Οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και θ νζα ςτρατθγικι του ΥΥΚΑ προβάλλουν τθν απαίτθςθ
ειςαγωγισ και εφαρμογισ νζων αυτοματοποιθμζνων μθχανιςμϊν πλθροφορικισ οργάνωςθσ των
μονάδων υγείασ. Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα υγείασ ςε όλεσ ςχεδόν τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ
καλοφνται να ανταποκρικοφν ςε μια ςειρά από καίριουσ παράγοντεσ οι οποίοι δθμιουργοφν ζνα
δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί ςυνεχείσ προςαρμογζσ. Ταυτόχρονα οι τρζχουςεσ οικονομικζσ
ςυνκικεσ, αλλά και οι απαιτιςεισ του Μνθμονίου που ζχει υπογραφεί από τθν ελλθνικι
κυβζρνθςθ, κάνουν επιτακτικότερθ τθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ ενόσ αποτελεςματικοφ και
βιϊςιμου ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα απευκφνεται ςυνολικά ςτισ
μονάδεσ υγείασ τθσ χϊρασ και κα επιτρζπει τθν καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων, τθν οριςτικι και
αποτελεςματικι μθχανοργάνωςθ και κα καλφπτει επαρκϊσ τισ ανάγκεσ των πολιτϊν,
εξαςφαλίηοντασ ποιοτικζσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ.
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Στο παραπάνω πλαίςιο, το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μζςω τθσ Θ.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
και του παρόντοσ ζργου, κα αναπτφξει και κα εφαρμόςει, μζςα ςε αυςτθρά προκακοριςμζνο και
περιοριςμζνο χρονικό πλαίςιο, μία ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςτο χϊρο τθσ
Ρλθροφοριακισ εξυπθρζτθςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ.
ΣΟΠΟ- ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Αϋ ΦΑΗ)
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ
Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ ΑΕ
Λαγουμιτηι 40 & Λεωφ. Συγγροφ 1οσ όροφοσ

ΘΜΕΑ

ΩΑ
12:00

Θ διαδικαςία ανάκεςθσ του παρόντοσ Ζργου διενεργείται ςε δφο Φάςεισ:
Στθν παροφςα Αϋ Φάςθ – Ρροεπιλογι υποψθφίων, κα επιλεχκοφν πζντε (5) υποψιφιοι
(εφόςον εκδθλϊςει ενδιαφζρον ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων), οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν
ςτθ Βϋ Φάςθ τθσ διαδικαςίασ.
Στθ Βϋ Φάςθ κα δοκεί ςτουσ υποψιφιουσ που κα προεπιλεγοφν τεφχοσ Διακιρυξθσ μζςω
του οποίου κα ηθτείται από αυτοφσ να υποβάλουν:
 Αϋ Σεχνικι Προςφορά ςτθν οποία κα περιγράφεται θ λφςθ που προτείνουν θ οποία
κα πρζπει υποχρεωτικά και επί ποινι απορρίψεωσ να καλφπτει το ςφνολο των
ηθτουμζνων λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου και των επί μζρουσ
ηθτοφμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν που κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο αυτοφ.
 Βϋ Οικονομικι προςφορά
Θ Αϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ κα διενεργθκεί κατόπιν παρζλευςθσ XXXXXXXX θμερολογιακϊν
θμερϊν κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 10 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ ΘΔΙΚΑ AE
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 32 του ΠΔ.60/2007 από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων.
Οι προτάςεισ προεπιλογισ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τθν ..............και ϊρα ............
Οι προτάςεισ προεπιλογισ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ .
Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν εντόσ XXXXXX θμερϊν από τθσ
δθμοςιεφςεωσ τθσ παροφςασ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του
διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται το αργότερο XXXXXX θμζρεσ, πριν από τθν θμερομθνία που ζχει
οριςκεί για τθν υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που
υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ δεν εξετάηονται.
Τα ζξοδα δθμοςιεφςεωσ ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τθν ΘΔΙΚΑ ΑΕ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ τθσ ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΒΛΑΙΟ ΦΤΡΟΕΡΑ
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Σίτλοσ ζργου
Ανακζτουςα Αρχι
Είδοσ διαδικαςίασ:

Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Υποςτιριξθ των
Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν Μονάδων Υγείασ του ΕΣΥ
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ (ΘΔΙΚΑ
ΑΕ)
Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με Κλειςτι διαδικαςία με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά

Σόποσ
εκτζλεςθσ
του
Στο χϊρο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι
ζργου
Χρόνοσ υλοποίθςθσ του
Σαράντα (40) μινεσ
ζργου- διάρκεια
Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ ελλθνικι. Πλα τα
Επίςθμθ
γλϊςςα
του δικαιολογθτικά, οι αιτιςεισ Συμμετοχισ και οι Ρροςφορζσ των
διαγωνιςμοφ
υποψθφίων κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι κα προςκομίηεται
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι.
Ημερομθνία
Αποςτολισ Στθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ):
για Δθμοςίευςθ
Στο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων:
Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ
ςτον Ημεριςιο Σφπο
Καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ
Αιτιςεων ..........2011, ϊρα Ελλάδοσ ..........πμ
υμμετοχισ
Σόποσ υποβολισ Αιτιςεων
υμμετοχισ
Αποςφράγιςθ
Αιτιςεων
υμμετοχισ
Παραλαβι
πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ
Σφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν – Υπθρεςίεσ Κατθγορίασ 7
Είδοσ ςφμβαςθσ
«Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ» του
Ραραρτιματοσ IIA του π.δ 60/07:
72.00.00.00-0 Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ και πλθροφοριϊν, παροχι
ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθ.
Σαξινόμθςθ κατά CPV
72.22.23.00-0 Υπθρεςίεσ Τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν (Κφριο
Λεξιλόγιο)
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
ςφμβαςθσ
Δεκατζςςερα εκατομμφρια είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ τριακόςια
ενενιντα Ευρϊ και είκοςι τζςςερα λεπτά (€ 14.024.390,24 )
Προχπολογιςμόσ ζργου
χωρίσ ΦΡΑ
Ρροχπολογιςμόσ με ΦΡΑ: Δεκαεπτά εκατομμφρια διακόςιεσ
πενιντα χιλιάδεσ Ευρϊ (€ 17.250.000,00)
Προβλζπεται θ άςκθςθ
ΟΧΙ
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ
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Χρθματοδότθςθ του ζργου

ΑΕ

Το ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
Ψθφιακι Σφγκλιςθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ ςε ποςοςτό 80% από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 20% από Εκνικοφσ πόρουσ.
Οι δαπάνεσ του ζργου βαρφνουν το πρόγραμμα δθμοςίων
επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα το ΣΑΕ 0918 του Υπουργείου
Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.

Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για διευκόλυνςθ
τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ προκιρυξθσ.
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΛΘΨΘΣ ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ
Θ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτθν Αϋ Φάςθ του παρόντοσ Κλειςτοφ Διεκνοφσ
Διαγωνιςμοφ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ:
1.
2.
3.
4.

ςτθν Υπθρεςία Ειδικϊν Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςτισ ++++
ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ ....
ςτον θμεριςιο ελλθνικό τφπο ςτισ xxxxxxxxxx και δθµοςιεφκθκε ςτισ xxxxxxxxx. και ςτισ ....
Καταχωρικθκε επίςθσ ςτο Διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ xxxxxxxxxx
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ΑΡΘΡΟ 1:
ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
1. ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και θ νζα ςτρατθγικι του ΥΥΚΑ προβάλλουν τθν απαίτθςθ
ειςαγωγισ και εφαρμογισ νζων αυτοματοποιθμζνων μθχανιςμϊν πλθροφορικισ οργάνωςθσ των
μονάδων υγείασ.
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα υγείασ ςε όλεσ ςχεδόν τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ καλοφνται να
ανταποκρικοφν ςε μια ςειρά από καίριουσ παράγοντεσ οι οποίοι δθμιουργοφν ζνα δυναμικό
περιβάλλον που απαιτεί ςυνεχείσ προςαρμογζσ. Ταυτόχρονα οι τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ,
αλλά και οι απαιτιςεισ του Μνθμονίου που ζχει υπογραφεί από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, κάνουν
επιτακτικότερθ τθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ ενόσ αποτελεςματικοφ και βιϊςιμου
ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα απευκφνεται ςυνολικά ςτισ παρακάτω
(αναφερόμενεσ) μονάδεσ υγείασ και κα επιτρζπει τθν καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων, τθν
οριςτικι και αποτελεςματικι μθχανοργάνωςθ και κα καλφπτει επαρκϊσ τισ ανάγκεσ των πολιτϊν,
εξαςφαλίηοντασ ποιοτικζσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ.
Τα ζργα Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) που ζχουν υλοποιθκεί ςτισ μονάδεσ
υγείασ τθσ χϊρασ, διαμορφϊνουν ζνα ανομοιογενζσ περιβάλλον επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και
δε ςυμβάλλουν ςτθ διαλειτουργικότθτα των επιμζρουσ μονάδων ςε ζνα πλιρωσ παραγωγικό και
επιχειρθςιακά ικανό φορζα.
Θ διαχείριςθ και διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν των μονάδων υγείασ με θλεκτρονικά μζςα
προςδίδει μια νζα αναγκαία διάςταςθ ςτθ ςχζςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (ΕΣΥ) με το
προςωπικό του και τουσ πολίτεσ που καλείται να υπθρετιςει.
Ριο ςυγκεκριμζνα, το παρόν ζργο ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι ςφγχρονων ολοκλθρωμζνων μεκόδων
και πρακτικϊν ΤΡΕ, ςτισ μονάδεσ υγείασ, για τισ οποίεσ δεν υπιρξε χρθματοδότθςθ από το Γ' ΚΡΣ
για ΟΡΣΥ δθλαδι ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι, ςε Νοςοκομειακζσ Μονάδεσ ςυνολικισ
δυναμικότθτασ 7500 κλινϊν, 37 Κζντρα Υγείασ και 350 Ρεριφερειακά Ιατρεία.
Το περιβάλλον, οι επιμζρουσ ςτόχοι, κακϊσ και ςυνοπτικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ
προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ περιλαμβανομζνων των
υποςτθρικτικϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ ςτθν οποία κα εξειδικεφονται όςα ςυνοπτικά αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα Ι, κακϊσ και οι ειδικότεροι όροι τθσ Σφμβαςθσ κα δοκοφν ςτουσ υποψιφιουσ που κα
προεπιλεγοφν με τθν παροφςα διαδικαςία και κα προςκλθκοφν από τθν ανακζτουςα Αρχι να
υποβάλλουν Ρροςφορά ςτθ Β’ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.
2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
72.00.00.00-0: Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ και πλθροφοριϊν, παροχι ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ
λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθ
72.22.23.00-0: Υπθρεςίεσ Τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν (Κφριο Λεξιλόγιο)
3. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ
Το ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ψθφιακι Σφγκλιςθ ςτο πλαίςιο του
ΕΣΡΑ ςε ποςοςτό 80% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 20% από Εκνικοφσ πόρουσ. Οι δαπάνεσ του
Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τθ ΣΑΕ 0918 του
Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
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ΑΡΘΡΟ 2:
ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ –ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ
Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν
διαφορετικά, τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια:
Ζργο: Το Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Υποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν
Μονάδων Υγείασ του ΕΣΥ, όπωσ ςυνοπτικά περιγράφεται ςτο άρκρο 1 και το Ραράρτθμα Ι τθσ
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ..
Ανακζτουςα αρχι: Θ Ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ (ΘΔΙΚΑ ΑΕ)» θ οποία προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτόν.
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ): Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ κα
ςυγκροτθκεί µε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι αρµόδια για τθ διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ αποςφράγιςθ και ο ζλεγχοσ υπό τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ, των Αιτιςεων Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, θ ςφνταξθ πίνακα
προεπιλεγζντων υποψθφίων κατά τθν Αϋ Φάςθ τθσ διαδικαςίασ, θ αποςφράγιςθ και θ
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ υποβολι ειςθγιςεων προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν
κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
Μόνιμθ Επιτροπι Προςφυγϊν: θ οποία είναι αρμόδια για τθν εξζταςθ ενςτάςεων ι προςφυγϊν
που υποβάλλονται ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ Αϋ Φάςθσ του διαγωνιςμοφ.
Στο πλαίςιο του ζργου τουσ οι Επιτροπζσ ςυντάςςουν τα ςχετικά πρακτικά και ειςθγιςεισ.
Αίτθςθ υμμετοχισ: Θ Αίτθςθ με τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που υποβάλλει οικονομικόσ
φορζασ κατά τουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ για τθ ςυμμετοχι του ςτον κλειςτό διαγωνιςμό
ςτθν Aϋ Φάςθ αυτοφ.
Τποψιφιοσ: Το φυςικό ι νοµικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα κλειςτι διαδικαςία
ςφμφωνα µε το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ ΘΔΙΚΑ AE και µε το άρκρο 2 παρ. 8 του
Ρ.Δ 60/2007 και υποβάλει Αίτθςθ Συμμετοχισ .
Εκπρόςωποσ: Ο υπογράφων τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται
από τον ίδιο τον υποψιφιο, ο οποίοσ μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου, ι
πρόςωπο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο από τον υποψιφιο γι' αυτόν το ςκοπό.
Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο υποψιφιοσ µε διλωςι του, διορίηει ωσ αρμόδιο για τθν
παραλαβι των κοινοποιιςεων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο. Στθ διλωςθ
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του αντικλιτου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ,
αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.).
Προεπιλεγζντεσ υποψιφιοι: Οι υποψιφιοι που κα κλθκοφν να υποβάλουν Ρροςφορά ςτθ Βϋ
Φάςθ του διαγωνιςμοφ.
Διακιρυξθ: Tο τεφχοσ με τουσ εξειδικευμζνουσ όρουσ και τα ςυμπλθρωματικά ζγγραφα, ςχζδιο
του οποίου παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Ι, και κα δοκεί επικαιροποιθμζνο από τθν Ανακζτουςα
Αρχι ςτουσ προεπιλεγζντεσ υποψιφιουσ.
Ανάδοχοσ: Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και κα ςυνάψει
Σφμβαςθ µε τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα µε τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται
ςτθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και ςτθ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 3:
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Το αντικείμενο του Ζργου περιγράφεται ςυνοπτικά παρακάτω:
Με τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ενόσ Ενιαίου
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθν υποςτιριξθ των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μονάδων
υγείασ του ΕΣΥ, με κεντρικοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι, του οποίου οι εφαρμογζσ κα
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φιλοξενοφνται ςε DATACENTER τθσ ΘΔΙΚΑ και κα προςφζρονται ςαν web services ςτισ
μονάδεσ υγείασ, για τισ οποίεσ δεν υπιρξε ΟΡΣΥ ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.
Το ζργο κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο:
Διαχειριςτικζσ εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ
Ιατρονοςθλευτικζσ εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
Το ενιαίο αυτό πλθροφοριακό ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε
οποιοδιποτε Μονάδα Υγείασ ηθτιςει ανάλογεσ υπθρεςίεσ ςτο μζλλον.
Το ζργο περιλαμβάνει τθν ζνταξθ Νοςοκομειακϊν Μονάδων ςυνολικισ δυναμικότθτασ 7500
κλινϊν, 37 Κζντρων Υγείασ και 350 Ρεριφερειακϊν Ιατρείων.
2. Δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Αιτιςεισ Συμμετοχισ που
υποβάλλονται για τμιμα του Ζργου
3. Εναλλακτικζσ Αιτιςεισ Συμμετοχισ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ
4. Υποψιφιοι, μζλθ ενϊςεων / κοινοπραξιϊν και τυχόν υπεργολάβοι που ζχουν κατονομαςτεί
και που κα αποκλειςτοφν από τθν Αϋ Φάςθ δε μποροφν να ςυμμετάςχουν κατά τθ Βϋ Φάςθ με
υποψιφιουσ που ζχουν προκρικεί ςε αυτιν.
ΑΡΘΡΟ 4:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
1. Θ διάρκεια του ζργου και τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί είναι ςαράντα (40) μινεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Οι επί μζρουσ προκεςμίεσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηονται
ςτο Ραράρτθμα Ι και κα εξειδικευτοφν περαιτζρω από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτουσ
προεπιλεγζντεσ υποψθφίουσ ςτθ Διακιρυξθ κατά τθ Βϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.
2. Ο ανϊτατοσ εκτιμϊμενοσ ςυνολικόσ προχπολογιςµόσ του ζργου είναι δεκατζςςερα
εκατομμφρια είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ τριακόςια ενενιντα Ευρϊ και είκοςι τζςςερα λεπτά (€
14.024.390,24 ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωµα να προςφφγει ςτθ διαδικαςία διαπραγματεφςεων
µε τον Ανάδοχο κατά τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 25 παρ.
4 ςτοιχεία α) και β) του πδ 60/2007 και αφορά ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ που δεν
περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφµβαςθ και κατζςτθςαν αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ του
ζργου λόγω µθ προβλζψιµων περιςτάςεων ι νζεσ υπθρεςίεσ που ςυνίςτανται ςτθν
επανάλθψθ άλλων παρόµοιων υπθρεςιϊν που ανατζκθκαν ςτον ανάδοχο τθσ αρχικισ
ςφµβαςθσ. Θ πρόςκετθ αµοιβι του αναδόχου για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ κα υπολογίηεται µε
βάςθ τισ κοςτολογιςεισ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ οι οποίεσ δεν αναπροςαρµόηονται. Εφόςον για
τισ υπθρεςίεσ αυτζσ δεν είχε προβλεφκεί κοςτολόγθςθ ςτθν αρχικι ςφµβαςθ τότε θ πρόςκετθ
αµοιβι κα προςδιοριςκεί µε διαπραγµάτευςθ µεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του
Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5:
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Οι πλθρωμζσ του Αναδόχου κα γίνονται βάςει τθσ διακεςιμότθτασ, απόδοςθσ και παρεχόμενθσ
υποςτιριξθσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ ενότθτασ 2.2 «Αντικείμενο του ζργου» του
Ραραρτιματοσ, και ςφμφωνα με κανόνεσ υπολογιςμοφ που κα κακοριςτοφν ςτα πλαίςια τθσ
διακιρυξθσ του δεφτερου ςταδίου του διαγωνιςμοφ, όπου και κα εξειδικεφονται τα δικαιϊματα
και οι υποχρεϊςεισ των δφο μερϊν.
ΑΡΘΡΟ 6:
ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ
1. Το πλιρεσ κείµενο τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ διατίκεται ςε
θλεκτρονικι µορφι ςτθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ XXXXXXXXX
2. Ρροκειµζνου να παραλάβουν τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςε
ζντυπθ µορφι, εφόςον το επικυµοφν, οι ενδιαφερόµενοι µποροφν να απευκφνονται κατά τισ
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3.

4.

5.

6.

7.

εργάςιµεσ θµζρεσ (από ϊρα 10.00 ζωσ 16.00) ςτο χχχχχχχχχχχ επί τθσ οδοφ χχχχχχχχχχχ ςτθν
Ακινα, τθλ: χχχχχχχχ FAX: χχχχχχχχ , µε τθν υποβολι αίτθςθσ παραλαβισ τθσ παροφςασ.
Για τθν παραλαβι τθσ Ρρόςκλθςθσ δεν προβλζπεται κόςτοσ. Οι παραλαµβάνοντεσ οφείλουν
να προςκοµίςουν πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφεροµζνου οικονομικοφ φορζα (ονοµατεπϊνυµο,
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, e-mail).
Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν είναι πλιρεσ, ςφµφωνα µε τον πίνακα
περιεχοµζνων και το ςυνολικό αρικµό ςελίδων, δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν
ανακζτουςα αρχι, νζο πλιρεσ αντίγραφο.
Οι ενδιαφερόµενοι µποροφν να ηθτιςουν από τθν ανακζτουςα αρχι γραπτϊσ
ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόµενο τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ, υποβάλλοντασ τα ςχετικά ερωτιµατά τουσ ςτο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, το αργότερο µζχρι
τθν ΧΧΧΧΧΧ και ϊρα ΧΧΧΧ. Οι ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το
περιεχόµενο τθσ παροφςασ κα παρζχονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο µζχρι τθν
ΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ του διαγωνιςμοφ και µζχρι ΧΧΧΧΧ
θμερολογιακζσ θµζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ Αιτιςεων
Συμμετοχισ κα αναρτϊνται ςτθν ανωτζρω θλεκτρονικι διεφκυνςθ όλεσ οι τυχόν ερωτιςεισ
των ενδιαφεροµζνων, ςυνοδευόµενεσ από τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. Στθν παραπάνω διεφκυνςθ κα δθµοςιευκοφν και όλα τα τυχόν ςυµπλθρωµατικά
ζγγραφα ι διευκρινίςεισ ςχετικά µε το διαγωνιςμό.
Μετά τθν κατάκεςθ και τθν αποςφράγιςθ των Αιτιςεων Συμμετοχισ, διευκρινίςεισ,
τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δε
γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ αρµόδια Επιτροπι Διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωµα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει από τον υποψιφιο τθν
παροχι διευκρινίςεων ςχετικά µε το περιεχόµενο τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ του.

ΑΡΘΡΟ 7:
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Αϋ Φάςθ:
Ρροεπιλογι των υποψθφίων με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία τθσ παροφςασ.
Βϋ Φάςθ:
Α) Με τθ διαδικαςία τθσ προεπιλογισ τθσ Αϋ Φάςθσ κα αναδειχκοφν οι υποψιφιοι οι οποίοι κα
κλθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι με ζγγραφθ ταυτόχρονθ πρόςκλθςθ προκειμζνου να
παραλάβουν τθ Διακιρυξθ προσ υποβολι Ρροςφοράσ.
Β) Οι υποψιφιοι από τθ ςτιγμι που κα παραλάβουν τθ Διακιρυξθ κα ζχουν ςυνολικι προκεςμία
ςαράντα (40) θμερϊν για να προετοιμάςουν και να υποβάλουν τθν Τεχνικι και Οικονομικι τουσ
Ρροςφορά.
Γ) Οι υποψιφιοι κα αξιολογθκοφν βάςει τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ τουσ Ρροςφοράσ .Τα
ειδικότερα κριτιρια αξιολόγθςθσ και θ ςχετικι διαδικαςία κα περιγραφοφν ςτθ Διακιρυξθ.
Δ) Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δικαιολογθτικά όπωσ ειδικότερα ορίηονται ςτο
άρκρο 20 τθσ παροφςασ.
Ε) Ρριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ υποβολι από τον Ανάδοχο ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι υπεφκυνθσ διλωςθσ (με κεϊρθςθ του γνθςίου) του άρκρου 8 του ν.
1599/1986, όπωσ ιςχφει, ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 3 του ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του ν. 3414/2005.
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ΑΡΘΡΟ 8:
ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο παρϊν διαγωνιςμόσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα από:
1. Τθν οδθγία 2004/18 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου
2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ
και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005.
2. Το Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2004/18/ΕΚ 'περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν', όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ
και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ
Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007).
3. Τα άρκρα 1 και 3 του Ν. 2286 «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν
κεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995).
4. Το Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
διατάξεισ»
5. Το Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Το Ν. 3469/2005 (ΦΕΚ 131/τ.Α' / 28.06.2006) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ
Κυβεpνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ».
7. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α'/6.5.2010) «Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ απ6 τα κράτθ-μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ
Νομιςματικό Ταμείο».
8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Ιτ.Α'/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
9. Το άρκρο 88 του Ν. 1892/1990 «Υποχρεϊςεισ αναδόχων πλθροφορικισ» (ΦΕΚ 1Ο1/Α/1990).
10. Το Ρ.Δ 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
11. Το Ρ.Δ 166/2003 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νoμoκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-62000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςθσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»
(ΦΕΚ 138/ Α/12-6-2003.
12. Το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ
29/Α/1996) «Σφςταςθ φορζων για τθν επιτάχυνςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», κακϊσ και το ΡΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996)ι όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.
2533/1997, αρκ. 109 (ΦΕΚ 228/Α /1997) «Χρθματιςτθριακι αγορά παραγωγϊν και άλλεσ
διατάξεισ».
13. Το Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ 30/Α/14022005), όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/A/l0-11-2005) και ιςχφει.
14. Τθν υπ' αρ. 11Ο8437/2565/ΔΟΣ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
κζμα; «Κακοριςμόσ Χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» (ΦΕΚ 1590/16-112005)
15. Τθν υπ’αρ. 20977/2007 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ
με κζμα: «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007).
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16. Το Ν.2741/1999, άρκρο 8 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων Κρατικζσ
Ρρομικειεσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
17. Το Ν.3021/19-06-2002 «Ρεριοριςμοί ςτθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με πρόςωπα που
δραςτθριοποιοφνται ι ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ μζςων ενθμζρωςθσ και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/2002).
18. Τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν
και διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων
19. Το Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων - Εναρμόνιςθ
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989
(L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ l1θσ Δεκεμβρίου 2007 (ΙL335)» (ΦΕΚ Α' 173/30-9-2010).
20. Τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τθσ 11θσ
Δεκεµβρίου 2007, για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςµατικότθτασ των διαδικαςιϊν προςφυγισ
ςτον τοµζα τθσ ςφναψθσ δθµόςιων ςυµβάςεων.
21. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ, τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, για
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) και των οδθγιϊν
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/EK και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όςον αφορά τθν ανακεϊρθςθ του CPV.
22. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1150/2009 τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2009 «για τροποποίθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1564/2005 όςον αφορά τα τυποποιθμζνα ζντυπα προσ δθμοςίευςθ
προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων δυνάμει των
οδθγιϊν 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
23. Το Ν. 3607/2007 «Σφςταςθ και Καταςτατικό τθσ «Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ ΑΕ» (ΘΔΙΚΑ ΑΕ) και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ και οργανωτικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α, 245)
24. Τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β/23.12.2010)
25. To ΡΔ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)»
ΑΡΘΡΟ 9:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι
κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία ενόσ Κράτουσ - Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι
διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των
χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ), του
Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το ν. 2513/1997
(ΦΕΚ Αϋ 139), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ.
Δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν επίςθσ τα νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθ
νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ – μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν
ΣΔΣ και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα τουσ ςτο
εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν.
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ, ςθμαντικι και
τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε ςυναφι προσ το αντικείμενο του παρόντοσ ζργα και να πλθροφν
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4.
5.

6.
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8.

τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τθσ παροφςασ κατά τα παρακάτω ειδικά
οριηόμενα.
Ρροκειμζνου για ενϊςεισ προςϊπων / κοινοπραξίεσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν εφόςον όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ καλφπτουν τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου 1 και
πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ακροιςτικά.
Α. θ Αίτθςθ Συμμετοχισ που κα υποβάλλεται κα είναι κοινι και κα υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ όςουσ αποτελοφν τθν ζνωςθ / κοινοπραξία, είτε από κοινό
εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο.
Β. ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ κα αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Γ. κα ορίηεται δια ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, ο οποίοσ κα τθν εκπροςωπεί ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, κακϊσ και
ο αντίκλθτοσ αυτισ.
Θ υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ ςτθν Αϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ δεςμεφει τθν
ζνωςθ/κοινοπραξία να υποβάλει προςφορά ςτθ Βϋ Φάςθ εφόςον προεπιλεγεί με τθν ίδια
ςφνκεςθ των μελϊν τθσ άλλωσ θ προςφορά τθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Με τθν υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον.
Αν και οι ενϊςεισ /κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ τουσ, ςε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ αναδειχκεί ζνωςθ
προςϊπων ι κοινοπραξία, αυτι υποχρεοφται, εάν ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν
τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να κατακζςει ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ, με τθν οποία
κα ορίηονται τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ς’ αυτιν κάκε μζλουσ (που κα είναι υποχρεωτικά τα
ίδια με αυτά που κα ζχουν δθλωκεί κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία), κα ορίηεται κοινόσ
εκπρόςωποσ και αναπλθρωτισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κα αναλαμβάνεται θ
ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ Σφμβαςθσ από κάκε μζλοσ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο.
Στο διαγωνιςμό δε μποροφν να ςυμμετζχουν είτε αυτόνομα είτε ωσ μζλθ ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ εξωχϊριεσ (off-shore) εταιρείεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 4
ν. 3310/2005
Ρροκειμζνου για θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, αυτζσ μποροφν να ςυμμετάςχουν,
αυτοτελϊσ ι ςε κοινοπραξία ι ζνωςθ προςϊπων ι ςε οποιαςδιποτε μορφισ οντότθτα, ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μετοχζσ τουσ είναι, ενόψει του άρκρου
8 παρ. 1 του Ν 3310/2005, ονομαςτικζσ. Εφόςον μζτοχοσ είναι άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία με
ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%), οι μετοχζσ τθσ
εταιρείασ αυτισ είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ εταιρειϊν άλλθσ νομικισ μορφισ, πλθν των ανωνφμων, ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχουν ι κατζχουν εταιρικά μερίδια ανϊνυμεσ εταιρείεσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%), οι μετοχζσ τουσ είναι υποχρεωτικά
ονομαςτικζσ μζχρι και του τελευταίου φυςικοφ προςϊπου.
Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ ιςχφουν και για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ι μθ ςε ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το δίκαιο
τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, επιβάλλει για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ
τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ ςτο
ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου.
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9. Θ υποχρζωςθ περαιτζρω ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει ωσ προσ
τισ ειςθγμζνεσ ςτα Χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ
Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ.
10. Σε περίπτωςθ που μζλοσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ είναι ανϊνυμθ εταιρεία οφείλει να πλθροί τισ
παραπάνω προχποκζςεισ υπό τισ ςχετικζσ προαναφερόμενεσ διακρίςεισ.
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:
1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007
«Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ».
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει ςε βάροσ τουσ ι ςε
βάροσ του νομίμου εκπροςϊπου τουσ εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, που
περιζρχεται ςε γνϊςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με οποιοδιποτε τρόπο και αφορά τα
παρακάτω αδικιματα:
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το Άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ
δράςθσ τθσ 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Δωροδοκία, κατά το Άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997(21) και
ςτο Άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου.
Απάτθ, κατά τθν ζννοια του Άρκρο 1 τθσ Σφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το Άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ
91/308/EOK του Συμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.
Καταδίκθ με δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ
διαγωγι.
2. Πςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν ι τελοφν ςε ανάλογθ κατάςταςθ που
προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του υποψθφίου.
3. Πςοι ζχει κινθκεί ςε βάροσ τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι εκκακάριςθσ ι
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια
διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.
4. Πςοι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα, που αποδεδειγμζνα
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι.
5. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφαλίςεωσ (κφριασ και επικουρικισ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ τουσ όςο και του Ελλθνικοφ Δικαίου.
6. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και
των τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ όςο και του
Ελλθνικοφ Δικαίου.
7. Πςοι είναι ζνοχοι ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ ι όςοι δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
8. Πςοι ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου με αμετάκλθτθ απόφαςθ του
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. Αν θ ποινι του αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο το
ςτοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ μόνο για το
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.
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9. Υποψιφιοι για τουσ οποίουσ ςυντρζχει οποιοςδιποτε άλλοσ λόγοσ απόρριψθσ προςφοράσ
οριηόμενοσ ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
10. Οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ που υποβάλουν κοινι Αίτθςθ Συμμετοχισ ςε περίπτωςθ που
οποιοςδιποτε από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα
τουλάχιςτον μζλοσ τουσ.
11. Πςοι εμπίπτουν ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, και, ειδικότερα, δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 8 αυτοφ, και εμπίπτουν
ςτα αςυμβίβαςτα και τισ απαγορεφςεισ του άρκρου 3 του ιδίου νόμου.
Οι υποψιφιοι για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό οφείλουν να υποβάλλουν τα
ζγγραφα που αναφζρονται ςτο παρακάτω άρκρα με τισ διατυπϊςεισ που ορίηονται ςε αυτά.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, εφόςον αμφιβάλλει ωσ προσ τθν προςωπικι κατάςταςθ των
υποψθφίων, να απευκυνκεί ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να λάβει τισ πλθροφορίεσ που κεωρεί
απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι κατάςταςθ των υποψθφίων. Πταν οι πλθροφορίεσ αφοροφν
ζναν υποψιφιο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί τθ
ςυνεργαςία των αρμόδιων αρχϊν. Τα αιτιματα αυτά αφοροφν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του
κράτουσ μζλουσ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ι/και φυςικά πρόςωπα,
ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ, ι οποιουδιποτε προςϊπου
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου του υποψθφίου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
1. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό κάκε υποψιφιοσ πρζπει να πλθροί
υποχρεωτικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ ακροιςτικά, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι του επάρκεια:
α) Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του υποψθφίου, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ
ακροιςτικά των μελϊν τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, για τισ τρεισ τελευταίεσ πριν από τθ
διενζργεια του διαγωνιςμοφ διαχειριςτικζσ χριςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςαράντα
πζντε εκατομμφρια ευρϊ (€ 45.000.000,00).
β) Ο μζςοσ όροσ ιδίων κεφαλαίων του υποψθφίου, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ /
κοινοπραξίασ ακροιςτικά των μελϊν τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, για τισ τρεισ τελευταίεσ
πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ διαχειριςτικζσ χριςεισ πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πζντε εκατομμφρια ευρϊ (€ 5.000.000,00).
2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Κάκε υποψιφιοσ για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό πρζπει να διακζτει
αποδεδειγµζνθ γενικι εµπειρία και ειδικι εναςχόλθςθ µε το αντικείµενo του διαγωνιςμοφ,
καλφπτοντασ τα παρακάτω κριτιρια ακροιςτικά ωσ εξισ:
1. Ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ /
κοινοπραξίασ, πρζπει να ζχει εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, κζςθ ςε παραγωγικι
λειτουργία και ςυντιρθςθ / υποςτιριξθ (περιλαμβανομζνου του helpdesk υποςτιριξθσ
χρθςτϊν) ςφνκετων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων αναλόγου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ
με το Ζργο τθσ παροφςασ.
Ειδικότερα ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ
ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο με τα
παραπάνω χαρακτθριςτικά, ολοκλθρωμζνο ι ςε φάςθ παραγωγικισ λειτουργίασ
υποςτθριηόμενθσ από τον υποψιφιο κατά τθν τελευταία πενταετία πριν από τθ διενζργεια
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του διαγωνιςμοφ και ςυμβατικισ αξίασ, το κάκε ζνα, τουλάχιςτον τεςςάρων εκατομμυρίων
ευρϊ (€4.000.000) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ςτο οποίο θ ςυμμετοχι του υποψθφίου
είναι αξίασ τουλάχιςτον δφο εκατομμυρίων ευρϊ (€2.000.000), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ.
2. Ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ /
κοινοπραξίασ, πρζπει να διακζτει εμπειρία ςε κζματα πλθροφορικισ τθσ υγείασ ςε Μονάδεσ
Υγείασ (πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και κυρίωσ τριτοβάκμιασ φροντίδασ ςε περιβάλλον
ενιαίου ολοκλθρωμζνου πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ με όλεσ τισ δυνατότθτεσ πλθροφόρθςθσ
για λιψθ διοικθτικϊν αποφάςεων (Business Intelligence BI).
Συγκεκριμζνα ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο με τα
χαρακτθριςτικά τθσ παραπάνω παραγράφου ολοκλθρωμζνο κατά τθν τελευταία πενταετία
πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και ςυμβατικισ αξίασ, το κάκε ζνα, τουλάχιςτον
τριϊν εκατομμυρίων ευρϊ (€3.000.000), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ., ςτο οποίο θ
ςυμμετοχι του υποψθφίου είναι αξίασ τουλάχιςτον ενόσ εκατομμυρίου πεντακοςίων
χιλιάδων ευρϊ (€1.500.000), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
3. Ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ /
κοινοπραξίασ, πρζπει να διακζτει εμπειρία ςε ςυςτιματα επιχειρθςιακισ ευφυΐασ (Business
Intelligence - ΒΙ) για διενζργεια ςτοχευμζνων ελζγχων.
Συγκεκριμζνα ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο που
να περιλαμβάνει τα παραπάνω χαρακτθριςτικά, ολοκλθρωμζνο ι ςε φάςθ παραγωγικισ
λειτουργίασ υποςτθριηόμενθσ από τον υποψιφιο κατά τθν τελευταία πενταετία πριν από τθ
διενζργεια του διαγωνιςμοφ και ςυμβατικισ αξίασ, το κάκε ζνα, τουλάχιςτον τριακοςίων
χιλιάδων ευρϊ (€300.000) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ςτο οποίο θ ςυμμετοχι του
υποψθφίου είναι αξίασ τουλάχιςτον εκατόν πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€150.000) ευρϊ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
4. Ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ /
κοινοπραξίασ, πρζπει να διακζτει εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ για τθν
υποςτιριξθ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ΟΡΣ) ςε κεντρικό επίπεδο
(εξοπλιςμόσ, λογιςμικό εφαρμογϊν κ.λ.π) υπό το πλαίςιο ςυμφωνθμζνου επιπζδου
υπθρεςιϊν (S.LA).
Συγκεκριμζνα ο υποψιφιοσ, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο με τα
παραπάνω χαρακτθριςτικά, ολοκλθρωμζνο ι ςε φάςθ παραγωγικισ λειτουργίασ
υποςτθριηόμενθσ από τον υποψιφιο κατά τθν τελευταία πενταετία πριν από τθ διενζργεια
του διαγωνιςμοφ, και ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τουλάχιςτον τριϊν εκατομμυρίων ευρϊ
(€3.000.000) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Επιςημαίνεται ότι ο υποψήφιοσ μπορεί να επικαλεςτεί ζνα ζργο ωσ απόδειξη κάλυψησ
περιςςοτζρων του ενόσ κριτηρίων, εφόςον βζβαια τα χαρακτηριςτικά του καλφπτουν το ςφνολο
των απαιτήςεων των κριτηρίων για τα οποία το επικαλείται.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ Αιτιςεισ Συμμετοχισ τουσ, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα
ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ το αργότερο µζχρι τθν χχχχχχχ, θµζρα χχχχχχχ και ϊρα Ελλάδοσ
χχχχχ ςτο χχχχχχχχχχ, ςτθ διεφκυνςθ: χχχχχχχχχχχ, γραφείο χχχχ.
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Αιτιςεισ Συμμετοχισ που κα κατατεκοφν µετά τθν παραπάνω θµεροµθνία και ϊρα λιξθσ
υποβολισ προςφορϊν κεωροφνται εκπρόκεςµεσ και δε κα λθφκοφν υπόψθ ςτο διαγωνιςμό.
2. Οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ που αποςτζλλονται ταχυδροµικά ι µε Courier γίνονται δεκτζσ,
εφόςον ζχουν περιζλκει ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ µζχρι και τθν θµζρα και ϊρα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κατά τα ανωτζρω αναφερόµενα. Θ θµεροµθνία και ϊρα αυτι
αποδεικνφεται αποκλειςτικά και µόνο από το πρωτόκολλο ειςερχοµζνων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ
Οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ που περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι πριν τθν θµεροµθνία
αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν ΕΔΔ,
προκειµζνου να αποςφραγιςτοφν µαηί µε τισ άλλεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεµία ευκφνθ φζρει για τθ µθ εµπρόκεςµθ παραλαβι / Αίτθςθσ
Συμμετοχισ ι για το περιεχόµενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν.
4. Στο φάκελο κάκε Αιτιςεωσ Συμμετοχισ πρζπει να υπάρχουν ευκρινϊσ οι παρακάτω ενδείξεισ:
Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον Κλειςτό Διαγωνιςμό για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο
«Ενιαίο Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Τποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν
Μονάδων Τγείασ του ΕΤ»
Αρικμόσ Διακιρυξθσ....
Ημερομθνία Διαγωνιςμοφ: ΧΧΧΧΧΧΧ
ΑΠΟΣΟΛΕΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ

5.

6.

7.

8.

Στισ περιπτϊςεισ κοινοπραξιϊν ι ενϊςεων κα αναγράφονται οι επωνυμίεσ των μελϊν τουσ
και τα ςτοιχεία (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax)
και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) του εκπροςϊπου τουσ.
Θ αποςφράγιςθ των φακζλων κα πραγµατοποιθκεί αµζςωσ µετά τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω
προκεςµίασ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται από τθν ΕΔΔ. Κατά τθν αποςφράγιςθ δφνανται να
παρίςτανται όλοι οι υποψιφιοι, εφόςον το επικυµοφν, δια των νοµίµων ι εξουςιοδοτθµζνων
εκπροςϊπων τουσ, προςκοµίηοντασ ςχετικι εξουςιοδότθςθ.
Κάκε φάκελοσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ πρζπει να ςυνοδεφεται από επιςτολι προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι, ςτθν οποία αναφζρονται τα ςτοιχεία του υποψιφιου που τθν υποβάλλει.
Θ Αίτθςθ υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόςωπο του υποψθφίου και καταχωρείται ςτο
Ρρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά και
ζγγραφα ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ ελλθνικισ, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθµθ
µετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι επικυρωµζνθ από το Υπουργείο Εξωτερικϊν ι άλλο αρµόδιο
κατά το νόµο πρόςωπο ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθ χϊρα, ςτθν
περιοχι τθσ οποίασ ζχουν ςυνταχκεί τα ζγγραφα ι από τθν πρεςβεία ςτθν Ελλάδα ι το
προξενείο τθσ ίδιασ χϊρασ. Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςτθ μετάφραςθ, υπεριςχφει το κείµενο
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Δθµόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά που εκδίδονται από άλλεσ χϊρεσ, κα είναι νόµιµα
επικυρωµζνα είτε από το αρµόδιο Ρροξενείο είτε κα φζρουν τθ ςφραγίδα «APOSTILE»
ςφµφωνα µε τθ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5-10-1961 που κυρϊκθκε µε τον Ν. 1497/1984.
Σθµειϊνεται επίςθσ, ότι όποτε χρειαςκεί επικοινωνία των υποψθφίων µε τθν ανακζτουςα
αρχι και τρίτουσ (αλλοδαποφσ φορείσ, κλπ) ςτθν αγγλικι ι άλλθ γλϊςςα, οι αναγκαίεσ
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µεταφράςεισ και θ απαςχόλθςθ διερµθνζων εξαςφαλίηονται από τον ίδιο τον υποψιφιο µε
κόςτοσ που βαρφνει τον ίδιο.
9. Οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν ςε ςφραγιςµζνο φάκελο, ο οποίοσ κα
περιλαµβάνει δφο (2) αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα και ςε κάκε ςελίδα αυτοφ, κα
γράφεται θ λζξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ", και αυτό κα είναι το επικρατζςτεροτου άλλου , ςε περίπτωςθ
διαφοράσ µεταξφ τουσ. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να
αποςφραγιςκοφν και να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
10. Πλεσ οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ πρζπει να είναι δακτυλογραφθµζνεσ και πρωτότυπα
υπογεγραµµζνεσ (τόςο το πρωτότυπο όςο και το αντίγραφο) από το νόµιµο ι/και νομίμωσ
εξουςιοδοτθµζνο εκπρόςωπο των υποψθφίων, ενϊ όλεσ οι ςελίδεσ κακϊσ και οι τυχόν
προςκικεσ πρζπει να φζρουν τθ µονογραφι του.
11. Αιτιςεισ Συμμετοχισ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίµθςθσ ι περιζχουν όρουσ
αντίκετουσ προσ τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ι και
αιρζςεισ, κα χαρακτθρίηονται ωσ µθ αποδεκτζσ και κα απορρίπτονται.
12. Θ υποβολι Αίτθςθσ Συµµετοχισ ςυνεπάγεται πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των
όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
13. Οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, οι οποίοι κρίνονται ουςιϊδεισ άλλωσ απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
14. Οι Αιτιςεισ Συμμετοχισ ιςχφουν και δεςµεφουν τουσ υποψιφιουσ για τζςςερισ (4) µινεσ από
τθν εποµζνθ τθσ καταλθκτικισ θµεροµθνίασ υποβολισ τουσ.
Θ ιςχφσ των Αιτιςεων Συμμετοχισ μπορεί να παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα
Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) ακόμθ μθνϊν.
15. Θ πρόςκλθςθ προσ λιψθ τθσ Διακιρυξθσ ςε προεπιλεγζντεσ υποψιφιουσ μπορεί να γίνει και
μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ τουσ όμωσ τουσ δεςμεφει μόνο εφόςον
αποδεχκοφν.
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΕΩ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι υποψιφιοι υποβάλλουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα µαηί µε τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ, επί ποινι
αποκλειςµοφ, ςτον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ » τα οριηόµενα, ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ I, II
III IV και V του παρόντοσ άρκρου ζγγραφα. Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί εκτόσ Ελλάδοσ κα
ςυνοδεφονται, επί ποινι αποκλειςµοφ, από επίςθµθ µετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου με βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ ςτθν οποία αναφζρονται
τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και με τθν οποία δθλϊνεται α) ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπο του υποψθφίου οι προεκτεκζντεσ ςτο άρκρο 10 λόγοι αποκλειςμοφ μζχρι τθν θμζρα
υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ. Διευκρινίηεται ότι θ αναφορά ςτθ μθ φπαρξθ αμετάκλθτθσ
καταδικαςτικισ απόφαςθσ για ποινικά αδικιματα ςτθν παρ.1 του άρκρου 10, ςε περίπτωςθ
υποψιφιου νομικοφ προςϊπου αφορά τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του ωσ φυςικά πρόςωπα, οι
οποίοι πρζπει να κατονομάηονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ β) ότι ο υποψιφιοσ παραιτείται από
κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για
αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και ότι ςυμμετζχει ςε μία μόνο Αίτθςθ ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ
Για τα νομικά πρόςωπα διευκρινίηεται ότι θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόςωπο αυτϊν.
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ:
α) Θ ωσ άνω διλωςθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρει θμερομθνία ίδια με εκείνθ τθσ
κεϊρθςθσ του γνθςίου και με τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
β) Θ ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ γίνεται από :
 Για ΟΕ & ΕΕ από του ομόρρυκμουσ εταίρουσ και τουσ διαχειριςτζσ.
 Για ΑΕ από τον Ρρόεδρο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
 Για ΕΡΕ από του διαχειριςτζσ.
2. Εφόςον θ Αίτθςθ δεν υπογράφεται από τον υποψιφιο υποβάλλεται μαηί με αυτιν και
ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο εξουςιοδότθςθσ του υπογράφοντοσ.
3. Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ περί
εγγραφισ ςε οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθ
νομοκεςία αυτι που να τουσ νομιμοποιεί για τθ ηθτοφμενθ παροχι υπθρεςιϊν
4. ε περίπτωςθ υποψιφιου νομικοφ προςϊπου επιπλζον απαιτοφνται: τα ζγγραφα ςφςταςθσ
και εκπροςϊπθςισ του, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ , από τα
οποία να προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία του υποψιφιου κακϊσ και τα πρόςωπα,
που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο με τθν υπογραφι τουσ.
Eάν ο προςφζρων είναι ΑΕ & ΕΡΕ:
 ΦΕΚ ςφςταςθσ
 Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί
όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ /μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ.
Eάν ο προςφζρων είναι ΟΕ ι ΕΕ:
 Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά
 Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά ςφςταςθσ τουσ εκδίδονται
με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα από τθν οποία εκδίδεται
το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
5. Οι κοινοπραξίεσ/ ενϊςεισ κα πρζπει να κατακζςουν τα παραπάνω ζγγραφα των παραγράφων
1,2,3 και 4 του παρόντοσ άρκρου κατά περίπτωςθ για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/τθσ κοινοπραξίασ
κακϊσ και τα ακόλουκα.
α) Απόφαςθ του διοικοφντοσ οργάνου του νομικοφ προςϊπου, που είναι μζλοσ τθσ
ζνωςθσ/κονοπραξίασ με το οποίο εγκρίνεται θ ςφμπραξθ με τισ λοιπζσ εταιρείεσ, μζλθ τθσ
Ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ.
β) υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ των παραπάνω με το οποίο δθλϊνουν από κοινοφ ότι
αναλαμβάνουν αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν ευκφνθ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο
Διαγωνιςμό και τθν ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου εφόςον προεπιλεγοφν για τθν
υποβολι προςφοράσ και αναφζρεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ςε
αυτι.
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γ) Θ ζνωςθ / κοινοπραξία υποβάλλει κοινι Αίτθςθ Συμμετοχισ , θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ/ κοινοπραξία
είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.
6. Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ ι ενϊςεισ / κοινοπραξίεσ αυτϊν
που υποβάλουν κοινι Αίτθςθ Συμμετοχισ, απαιτείται να υποβάλλουν ζγγραφθ διλωςθ με τθν
οποία ορίηουν αντίκλθτο προσ τον οποίο κα γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ εγγράφων από τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν οποία κα
αναφζρουν ειδικά τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και ςυγκεκριμζνα τον αρικμό τθσ, τον
τίτλο του Διαγωνιςμοφ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΑΦΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΡΑΟΧΘ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ» και τθν θμερομθνία διενζργειασ αυτοφ κακϊσ
και διλωςθ αποδοχισ του αντικλιτου με βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ αυτοφ.
7. Εάν ςε κάποια Χϊρα δεν προβλζπεται Υπεφκυνθ Διλωςθ αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με
ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΜΕΣΟΧΩΝ:
1 Οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ:
α) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ, που εποπτεφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κ.Ν.2190/1920 τθν Εταιρεία, από το οποίο προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ, με βάςθ το ιςχφον
καταςτατικό τθσ, είναι ονομαςτικζσ. Ρροκειμζνου περί Εταιρείασ τθσ οποίασ οι μετοχζσ ιταν ςτο
παρελκόν, βάςει του Καταςτατικοφ, ανϊνυμεσ, πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ να ζχει
ολοκλθρωκεί θ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, ϊςτε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ
Εταιρείασ να ζχει μετατραπεί ςε ονομαςτικζσ, με τθν καταχϊρθςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Ανωνφμων
Εταιρειϊν τθσ απόφαςθσ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του
Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.
β) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ Εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ Εταιρείασ, "το
πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ" πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εφόςον από τθν ανωτζρω κατάςταςθ των μετόχων προκφπτει ότι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ είναι
άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, αυτζσ πρζπει να ζχουν, βάςει του καταςτατικοφ τουσ, ονομαςτικζσ
μετοχζσ και να ζχουν προςκομίςει ςτθν Εταιρεία βεβαίωςθ περί του ότι οι μζτοχοί τουσ είναι
φυςικά πρόςωπα, προςωπικζσ εταιρείεσ, ΕΡΕ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ νομικά πρόςωπα
πλθν ανωνφμων εταιρειϊν. Αν μζτοχοι και αυτϊν των ανωνφμων εταιρειϊν είναι ανϊνυμεσ
εταιρείεσ, πρζπει και οι τελευταίεσ να ζχουν ονομαςτικζσ μετοχζσ και να προςκομίςουν
αντίςτοιχθ βεβαίωςθ περί του ότι οι μζτοχοί τουσ είναι φυςικά πρόςωπα, προςωπικζσ εταιρείεσ
ΕΡΕ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ νομικά πρόςωπα πλθν ανωνφμων εταιρειϊν. Αν μζτοχοι και
των τελευταίων ανωνφμων εταιρειϊν είναι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, πρζπει και οι τελευταίεσ να
προςκομίςουν βεβαίωςθ περί του ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και βεβαιϊςεισ για τουσ
μετόχουσ τουσ, αντίςτοιχα με όςα ορίηονται παραπάνω, ζωσ ότου προςδιοριςκοφν μζχρι φυςικοφ
προςϊπου ι προςωπικισ εταιρείασ ι ΕΡΕ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ νομικοφ προςϊπου
πλθν ανωνφμου εταιρείασ οι τελικοί μζτοχοι όλων των ανωνφμων εταιρειϊν. Για τθ ςυμμόρφωςθ
προσ τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, θ εταιρεία τθρεί επιπλζον ειδικό μετοχολόγιο για
τουσ μετόχουσ τθσ που είναι ανϊνυμεσ εταιρείεσ.
2. Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ το δίκαιο τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα
τουσ, επιβάλλει για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα,
τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου:
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α) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ, με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό τθσ, είναι ονομαςτικζσ.
Ρροκειμζνου περί εταιρείασ τθσ οποίασ οι μετοχζσ ιταν ςτο παρελκόν βάςει του καταςτατικοφ
τθσ ανϊνυμεσ, πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ να ζχει ολοκλθρωκεί και εγκρικεί
από τθν εποπτεφουςα αρχι, τροποποίθςθ καταςτατικοφ τθσ, ϊςτε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ να
ζχει μετατραπεί ςε ονομαςτικζσ,
β) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ υποψιφιασ εταιρείασ και τον αρικμό
των μετοχϊν κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο τθροφμενο βιβλίο
μετόχων κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ με θμερομθνία το αργότερο τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ,
γ) Κάκε άλλο ζγγραφο από το οποίο μπορεί να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου των μετοχϊν τθσ υποψιφιασ εταιρείασ που ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμο αρμόδια αρχι του
κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
3. Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ το δίκαιο τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα
τουσ, δεν επιβάλλει για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα, τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου:
α) Βεβαίωςθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των
μετοχϊν τουσ. Αν δεν εκδίδεται τζτοια βεβαίωςθ, προςκομίηεται ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ και
αν δεν προβλζπεται υπεφκυνθ διλωςθ αυτι αντικακίςταται με ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.
β) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων τθσ, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ
εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ. Σε περίπτωςθ που θ
εταιρεία δεν τθρεί ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων, υποχρεοφται να προςκομίςει ςχετικι
κατάςταςθ μετόχων, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων
ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, εφόςον οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί
ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία οφείλει να αιτιολογιςει τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ δεν είναι γνωςτοί οι ωσ άνω μζτοχοι, θ δε Ανακζτουςα Αρχι δεν διακζτει διακριτικι
ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να αποδείξει
τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ των μετόχων τθσ,
διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ
τθσ εταιρείασ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμο αρμόδια αρχι του
κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
4. Εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν - μελϊν τθσ ΕΕ και του ΟΟΑ:
α) Υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου ότι θ επιχείρθςθ είναι ειςθγμζνθ ςτο
χρθματιςτιριο κράτουσ μζλοσ ΕΕ ι ΟΟΣΑ με ζνδειξθ του χρθματιςτθρίου
Θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία ι ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςυμμετζχει εξωχϊρια
εταιρεία.
Θ κιρυξθ του απαραδζκτου γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι αμζςωσ μετά το άνοιγμα του
φακζλου των δικαιολογθτικϊν των ςυμμετεχόντων.
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ΙΙI.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Για τθν απόδειξθ των προχποκζςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 (οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια) οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα
ακόλουκα δικαιολογθτικά:
Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) προθγουμζνων του ζτουσ του
διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι εκ του νόμου
υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψιφιου. Στθν περίπτωςθ που δεν
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ (με κεϊρθςθ του
γνθςίου) περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3)
τελευταίων ετϊν. Αν ςε κάποια χϊρα δεν προβλζπεται υπεφκυνθ διλωςθ αυτι μπορεί να
αντικαταςτακεί με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι
αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν
επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον
υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό.
IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕΧΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Για τθν απόδειξθ των προχποκζςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 (τεχνικι/επαγγελματικι
ικανότθτα) οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
1. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι δζκα (10) το πολφ ζργων, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ
των εδ. 1, 2, 3 και 4 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 με ςυμπλθρωμζνεσ όλεσ τισ ενδείξεισ, που
απαιτοφνται για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειάσ τουσ και ιδίωσ του αντικειμζνου τουσ, τθσ
οικονοµικισ τουσ αξίασ και τθσ αξίασ ςυμμετοχισ του υποψιφιου, τθσ ιδιότθτασ του υποψιφιου
ςε αυτά (π.χ ανάδοχοσ / μζλοσ ζνωςθσ / υπεργολάβοσ κλπ), του χρόνου υλοποίθςθσ και του
παραλιπτθ.
Σε περίπτωςθ που ο κατάλογοσ που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ περιλαμβάνει άνω των δζκα (10)
ζργων θ Ανακζτουςα Αρχι κα λάβει υπόψθ τθσ τα πρϊτα δζκα ζργα κατά ςειρά παρουςίαςθσ.
2. Εάν ο αποδζκτθσ των παραπάνω ζργων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εδ. 1, 2, 3 και 4
τθσ παρ.2 του άρκρου 11 είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ πλιρουσ και
προςικουςασ εκτζλεςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που ςυντάςςεται ι κεωρείται από τθν
αρμόδια δθμόςια αρχι. Εναλλακτικά, ςε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτοσ πιςτοποιθτικοφ ο
υποψιφιοσ δφναται να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ (με κεϊρθςθ του γνθςίου) θ οποία
ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από άλλα ζγγραφα όπωσ τιμολόγια, ςφμβαςθ, Ραραδοτζα ζργου κλπ
άλλωσ αυτι δεν λαμβάνεται υπόψιν.
Εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται, είτε πιςτοποιθτικό/
βεβαίωςθ που ςυντάςςει ο ιδιϊτθσ, είτε υπεφκυνθ διλωςθ (με κεϊρθςθ του γνθςίου) του
υποψιφιου Αναδόχου θ οποία ςυνοδεφεται υποχρεωτικά και από άλλα ζγγραφα όπωσ
τιμολόγια, ςφμβαςθ, Ραραδοτζα ζργου κλπ άλλωσ αυτι δεν λαμβάνεται υπόψιν.
3. Ειδικά για τα ζργα που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του εδ. 4 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11, ωσ
αποδεικτικό ςτοιχείο υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που ςυντάςςεται και κεωρείται από τον
αποδζκτθ ι εποπτεφοντα δθμόςιο φορζα που βεβαιϊνει τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά, και
επικουρικά μποροφν να υποβλθκοφν και άλλα ζγγραφα όπωσ καταςτάςεισ (reports) του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, τα οποία κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από υπεφκυνθ διλωςθ
(με κεϊρθςθ του γνθςίου) του υποψθφίου για τθν ακρίβειά τουσ. Σε περίπτωςθ που τα ςχετικά
ςτοιχεία τθροφνται ςε ετιςια βάςθ, είναι αποδεκτό να κατατεκοφν διακριτά για τα τρία
τελευταία θμερολογιακά ζτθ (2008, 2009, 2010).
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V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οι υποψιφιοι μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων,
ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, θ δε εκδιλωςθ τζτοιασ πρόκεςθσ
δεν αίρει ςε καμία περίπτωςθ τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ
Σφμβαςθσ.
Εφόςον ο υποψιφιοσ είτε πρόκειται για μεμονωμζνο υποψιφιο είτε για ζνωςθ ι κοινοπραξία
επικαλείται ςφμφωνα με το άρκρο 45 παρ. 2 και 3. και το άρκρο 46 παρ. 3 και 4 του ΡΔ 60/2007
τθ δυνατότθτα άλλου οικονομικοφ φορζα , οφείλει να αποδείξει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κα
ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, που αφορά θ επίκλθςθ τθσ «δάνειασ εμπειρίασ»
προςκομίηοντασ τα ακόλουκα ζγγραφα:
(α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του υποψιφιου (ι του νομίμου εκπροςϊπου του ςε
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι του κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου ι του κοινοφ εκπροςϊπου
του ςε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ) με τθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει ότι επικαλείται
μζςα τρίτου φορζα, εξειδικεφοντασ τα επικαλοφμενα μζςα και ότι προσ τοφτο κατακζτει με τθν
προςφορά του τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά.
(β) Απόφαςθ του διοικοφντοσ τον δανείηοντα φορζα οργάνου [ι υπεφκυνθ διλωςθ (με κεϊρθςθ
του γνθςίου) ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου] με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυνεργαςία με τον
υποψιφιο και θ παροχι προσ αυτόν των οικονομικϊν, χρθματοοικονομικϊν ι/και τεχνικϊν και
επαγγελματικϊν μζςων/πόρων κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκεί
και κα ορίηεται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα με εξουςία να υπογράφει δεςμευτικά για
αυτόν όλα τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα,
(γ) Συμβατικό ζγγραφο, νομίμωσ ςυναφκζν, μεταξφ του δανείηοντοσ φορζα και του υποψιφιου
με το οποίο να ςυμφωνοφν τα δφο μζρθ τθν διάκεςθ των δανειηόμενων μζςων/πόρων ςτο
Διαγωνιηόμενο, για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκεί και κα
ορίηονται τα παραπάνω. κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο αυτά κα τεκοφν ςτθ διάκεςθ του
υποψιφιου
(δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ (με κεϊρθςθ του γνθςίου) του Ν. 1599/86 ι ιςοδφναμο ζγγραφο ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ του δανείηοντοσ οικονομικοφ
φορζα με τθν οποία να δθλϊνεται ότι ο παραπάνω δεν διατθρεί κανζνα δικαίωμα λιψθσ
αμοιβισ ι οποιουδιποτε είδουσ αποηθμίωςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
(ε) Τα δικαιολογθτικά των παρ. III και IV του παρόντοσ άρκρου, για τον δανείηοντα τθν εμπειρία
φορζα και ςτο μζτρο που τον αφοροφν.
(ςτ) Σε περίπτωςθ που ο δανείηων τθν εμπειρία φορζασ ζχει τθ μορφι κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ,
κα πρζπει επιπροςκζτωσ να υποβλθκεί νόμιμο παραςτατικό ςφςταςισ τθσ (π.χ. ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό ι ςυμβολαιογραφικι πράξθ).
VI. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, που αναφζρονται ςτισ παρ. I, II III IV και V του παρόντοσ άρκρου ι
δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να
αντικαταςτακοφν από υπεφκυνθ διλωςθ (με κεϊρθςθ του γνθςίου) ι ζνορκθ βεβαίωςθ του
υποψιφιου που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ. Στθν κατά τα παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ ι ζνορκθ βεβαίωςθ κα δθλϊνεται ότι
ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ βεβαιουμζνου, ςε κάκε περίπτωςθ, του
γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι ι
ςυμβολαιογράφο
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ΑΡΘΡΟ 14: ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ.
1. Σε περίπτωςθ µθ υποβολισ ι προςικουςασ υποβολισ οποιουδιποτε από τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά του άρκρου 13 τθσ παροφςασ, θ Αίτθςθ Συμμετοχισ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να ςυµπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν ελλείψεισ των ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και να αποκλείςει
τουσ υποψθφίουσ που δεν κα αποκαταςτιςουν τισ ελλείψεισ εντόσ εφλογου χρόνου κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. Σε καµία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ υποβολι
ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν, µετά τθν λιξθ τθσ προκεςµίασ κατάκεςθσ των Αιτιςεων
Συμμετοχισ .
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Θ αποςφράγιςθ των Αιτιςεων Συμμετοχισ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ) που ζχει οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν αποςφράγιςθ μποροφν
να παρίςτανται όςοι από τουσ υποψθφίουσ ι τουσ εξουςιοδοτθµζνουσ γι' αυτό το ςκοπό
νοµίµουσ εκπροςϊπουσ τουσ το επικυµοφν.
2. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των Αιτιςεων ςυμμετοχισ, τθν θµεροµθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν
παροφςα Ρρόκλθςθ.
3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται µε τθν εξισ διαδικαςία: Αρχικά αποςφραγίηεται ο κφριοσ φάκελοσ τθσ
Αίτθςθσ Συμμετοχισ και ςτθ ςυνζχεια ο κλειςτόσ φάκελοσ µε τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ», το
περιεχόµενο του οποίου µονογράφεται και ςφραγίηεται από τθν Επιτροπι ανά φφλλο. Μετά
τθν αποςφράγιςθ των Αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι προβαίνει ςε ςφνταξθ πρακτικοφ
όπου καταγράφονται οι υποβλθκείςεσ Αιτιςεισ Συμμετοχισ κακϊσ και το περιεχόµενο των
ςχετικϊν φακζλων.
4. Κατά τθν αποςφράγιςθ των Αιτιςεων Συμμετοχισ, θ Επιτροπι δεν είναι υποχρεωµζνθ να
ελζγχει τθ ςυµµόρφωςθ των διαγωνιηόµενων προσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ..
5. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει, ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ, ςε λεπτοµερι ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 13 κατά τα παρακάτω. Ρροεπιλζγονται και περνοφν ςτο
επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ οι πζντε (5) πρϊτοι ςε βακμολογία υποψιφιοι που
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
Τονίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ υποψθφίων που ικανοποιοφν τα κριτιρια
επιλογισ και τα ελάχιςτα επίπεδα είναι μικρότεροσ του ελάχιςτου ορίου όπωσ αυτό ορίηεται
παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ςυνεχίςει τθ διαδικαςία κάνοντασ χριςθ του
άρκρου 42 παρ. 3 του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).
6. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ επικυμοφν μποροφν να λάβουν γνϊςθ των Αιτιςεων Συμμετοχισ
και του περιεχομζνου τουσ φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ εξζταςθ αυτι γίνεται ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και δεν επιτρζπεται θ λιψθ
φωτοαντιγράφων.
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΛΕΓΧΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Αιτιςεων Συμμετοχισ γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ)
2. Θ διαδικαςία περιλαµβάνει δφο ςτάδια:
Διαδικαςία ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και των Δικαιολογθτικϊν
απόδειξθσ τθσ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
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Διαδικαςία ελζγχου προχποκζςεων προεπιλογισ που ςυνίςταται ςτον ζλεγχο πλιρωςθσ
των κριτθρίων χρθµατοοικονοµικισ και οικονοµικισ επάρκειασ και τεχνικϊν ικανοτιτων
και των δικαιολογθτικϊν προσ απόδειξι τουσ, όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 11 και ςτισ
παρ. III, IV και V του άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
3. Θ Επιτροπι ςυντάςςει Ρρακτικό με το οποίο ειςθγείται τον αποκλειςμό από τα επόμενα
ςτάδια αξιολόγθςθσ των διαγωνιηομζνων που ζχουν υποβάλει ελλιπι Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ και Δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ι
των οποίων τα υποβλθκζντα ςτοιχεία δεν ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
Διαδικαςία ελζγχου των προχποκζςεων προεπιλογισ γίνεται µόνο για τισ Αιτιςεισ Συμμετοχισ
που µετά τθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και απόδειξθσ τθσ
υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν κρικοφν ότι πλθροφν τισ τεκείςεσ προχποκζςεισ.
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Ο αρικµόσ των υποψθφίων που κα προεπιλεγοφν ανζρχεται ςε πζντε (5).
2. Μετά τθ διαδικαςία ελζγχου των προχποκζςεων προεπιλογισ, ςε περίπτωςθ που ο αρικμόσ
των υποψθφίων που πλθροφν τα κριτιρια επάρκειασ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 11
υπερβαίνει τουσ πζντε (5), οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςε φκίνουςα ςειρά φςτερα από
ςυγκριτικι βακμολόγθςθ θ οποία κα γίνει ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία:
3. Θ βακμολογία Βο που λαμβάνει κάκε υποψιφιοσ για τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι
του επάρκεια προκφπτει ωσ άκροιςμα τθσ βακμολογίασ Βοκε που λαμβάνει για το ςυνολικό
κφκλο εργαςιϊν τισ τρεισ τελευταίεσ πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ διαχειριςτικζσ
χριςεισ και τθσ βακμολογίασ Βοικ που λαμβάνει για το μζςο όρο των ιδίων κεφαλαίων για τισ
τρεισ τελευταίεσ πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ διαχειριςτικζσ χριςεισ, δθλαδι
Βο = Βοκε + Βοικ
Θ βακμολογία Βοκε υπολογίηεται ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα:
Α/Α

Κφκλοσ εργαςιϊν (Κ.Ε.)

Βακμολογία (Βοκε)

1.

45.000.000 € ≤ Κ.Ε. < 55.000.000 €

3

2.

55.000.000 € ≤ Κ.Ε. < 65.000.000 €

5

3.

Κ.Ε. ≥ 65.000.000 €

7

Θ βακμολογία Βοικ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα:
Α/Α

Κδια Κεφάλαια (Ι.Κ.)

Βακμολογία (Βοικ)

1.

5.000.000 € ≤ Ι.Κ. < 15.000.000 €

2

2.

15.000.000 € ≤ Ι.Κ. < 30.000.000 €

3

3.

Ι.Κ. ≥ 30.000.000 €

4

4. Θ βακμολογία Το που λαμβάνει κάκε υποψιφιοσ για τθν τεχνικι /επαγγελματικι ικανότθτά
του προκφπτει ωσ άκροιςμα των επιμζρουσ βακμϊν που λαμβάνει για τα ζργα που πλθροφν
τισ προχποκζςεισ των εδ. 1,2,3 και 4 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11.
Σο = Βακμόσ Ζργου *1+ + Βακμόσ Ζργου *2+ +…. + Βακμόσ Ζργου *ν+
όπου ν είναι μικρότερο ι ίςο του 10 και αναφζρεται ςτο αρικμό των ζργων που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ των εδαφίων 1,2,3 και 4 τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11.
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5.

6.

7.
8.

Ο επιμζρουσ βακμόσ που λαμβάνει ζνασ υποψιφιοσ για κάκε ζνα από τα ζργα που πλθροφν
τισ προχποκζςεισ των εδ. 1,2,3 και 4 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 προκφπτει ωσ εξισ:
o Βακμόσ Ζργου *κ+ = 1, εφόςον το ζργο αφορά ςτθν κάλυψθ των προχποκζςεων
των εδ. 1,2 και 3 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11
o Βακμόσ Ζργου *κ+ = 2, εφόςον το ζργο αφορά ςτθν κάλυψθ των προχποκζςεων
του εδ. 4 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11.
Θ ςυνολικι βακμολογία (Τςυν) που λαμβάνει κάκε υποψιφιοσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον
ακόλουκο τφπο:
Σςυν = 40% x Bo + 60% x To
Oι υποψιφιοι κατατάςςονται με φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία Τςυν που
λαμβάνουν ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα, προκειμζνου να επιλεγοφν τελικά οι 5
υποψιφιοι.
Σε περίπτωςθ που περιςςότεροι από ζνασ υποψιφιοι μοιράηονται τθν πζμπτθ κζςθ με τθν
ίδια ςυνολικι βακμολογία Τςυν, επιλζγονται όλοι για τθν επόμενθ φάςθ
Πλοι οι υποψιφιοι κα ειδοποιθκοφν εγγράφωσ για το αποτζλεςµα τθσ προεπιλογισ και οι
προεπιλεγζντεσ υποψιφιοι κα προςκλθκοφν εγγράφωσ και ταυτοχρόνωσ να υποβάλουν τισ
τεχνικζσ και οικονοµικζσ προςφορζσ τουσ και λοιπά ςτοιχεία, όπωσ κα κακορίηονται ςτθ
Διακιρυξθ.

ΑΡΘΡΟ 18: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΣΕ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
1. Στουσ προεπιλεγζντεσ υποψθφίουσ κα αποςταλεί ζγγραφθ πρόςκλθςθ, µε τθν οποία κα
καλοφνται να παραλάβουν τθ Διακιρυξθ , ςχζδιο τθσ οποίασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Ι.
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφµβαςθσ είναι θ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ
προςφορά.
2. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα ξεκινιςει αµζςωσ µετά τθν υποβολι τουσ,
ςφµφωνα µε τθν διαδικαςία που κα περιγράφεται ςτθ Διακιρυξθ.
3. Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί, κα υπογράψει ςφµβαςθ µε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν
εκτζλεςθ του ζργου ςφµφωνα µε τουσ όρουσ που κα περιγράφονται ςτο ςχζδιο Σφµβαςθσ.
Διαπραγμάτευςθ των παραπάνω όρων δεν επιτρζπεται.
4.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Οι υποψιφιοι δεν υποχρεοφνται να προςκομίςουν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτθν
παροφςα διαδικαςία προεπιλογισ ςτθν Αϋ Φάςθ του διαγωνιςμοφ.
2. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα απαιτθκεί από τουσ υποψιφιουσ που κα κλθκοφν να
ςυμμετάςχουν ςτθ Βϋ Φάςθ με τθ διαδικαςία τθσ προεπιλογισ. Επιςθμαίνεται ότι για τον
υπολογιςμό του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κα λθφκεί υπόψθ ο ιςχφον
ΦΡΑ κατά τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο υποψιφιοσ, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ (υποψιφιοσ Ανάδοχοσ) εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, που απαιτοφνται ςφμφωνα με το ΡΔ 60/2007, τον Κανονιςμό
Ρρομθκειϊν τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ και το ΡΔ 118/2007 και τα οποία κα εξειδικευτοφν με τθ Διακιρυξθ
του διαγωνιςμοφ, ςφνοψθ τθσ οποίασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Ι, θ οποία κα δοκεί ςτουσ
υποψιφιουσ που κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ Βϋ Φάςθ με τθ διαδικαςία τθσ προεπιλογισ.
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ΑΡΘΡΟ 21: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ κατάρτιςθ τθσ Σφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτθ διακιρυξθ του ζργου
που κα αποςταλεί ςτουσ προεπιλεγζντεσ υποψθφίουσ.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Κατά τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ θ ζννομθ προςταςία παρζχεται κατά τισ διατάξεισ του ν.
3886/2010 ΦΕΚ Α 173 / 30-9-2010 « Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων
- Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ
Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)
`
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
τόχοι και Αντικείμενο του Ζργου
τόχοι του ζργου.
Στόχοσ είναι θ επιχειρθςιακι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Υγείασ μζςω τθσ ςυλλογισ και τθσ
καλφτερθσ διαχείριςθσ-αξιοποίθςθσ τθσ επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ και τθσ αξιοποίθςθσ νζων
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ που παρζχουν νζεσ ευκαιρίεσ εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ, αλλά
και αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν και τθσ εξυπθρζτθςθσ του επαγγελματία υγείασ
και του πολίτθ-αςκενι.
Το προτεινόμενο ζργο ςτοχεφει:
 Στθν υλοποίθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ και ομοιογενοφσ λφςθσ, θ οποία κα είναι ςυμβατι
με τισ κατευκφνςεισ και τισ προτεραιότθτεσ του ΥΥΚΑ και κα διαςφαλίηει τθ
διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων και τον περιοριςμό του κόςτουσ
 Στθν μθχανογραφικι υποςτιριξθ των κυρίων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν των ΜΥ με
τεχνολογία αιχμισ
 Στθν εφαρμογι τυποποίθςθσ ςε βαςικζσ διαδικαςίεσ (λογιςτικι-οικονομικι διαχείριςθ,
προμικειεσ και διαχείριςθ υλικϊν, παραπεμπτικά, τιρθςθ ιατρικϊν αρχείων)
 Στθν ενίςχυςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με νζα εργαλεία και τθν βελτίωςθ τθσ
εργαςιακισ ικανοποίθςθσ
 Στθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ςε κρίςιμεσ διαςτάςεισ: άμεςθ
διακεςιμότθτα ςτοιχείων κζςθσ οργανιςμοφ (πάγια, υποχρεϊςεισ, απαιτιςεισ),
παρακολοφκθςθ κόςτουσ, διακεςιμότθτα ιατρικϊν αρχείων, τρόποι «ςφλλθψθσ»
επιχειρθςιακϊν δεδομζνων (data capture)
Στθν δυνατότθτα ςυλλογισ ενοποιθμζνων δεδομζνων και (ςε ςυνζργεια με το ζργο
ενοποιθμζνου ΒΙ) ςτθ χάραξθ πολιτικισ
Στθ δθμιουργία και/ι αξιοποίθςθ δομϊν, υποδομϊν
και προτφπων που κα επιτρζψουν τθν ολοκλθρωμζνθ, αξιόπιςτθ κεντρικι διαχείριςθ και
αντιμετϊπιςθ κεμάτων ΤΡΕ ςτο χϊρο τθσ υγείασ ςτθν Ελλάδα.
 Στθ δθμιουργία αςφαλοφσ πλαιςίου διαχείριςθσ και πρόςβαςθσ ςε πλθροφορία που κα
ςυμβάλει ςτθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ποιότθτασ παροχισ
ιατρονοςθλευτικοφ ζργου διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα το απόρρθτο τθσ πλθροφορίασ.
Αντικείμενο του ζργου
Με τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ενόσ Ενιαίου
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθν υποςτιριξθ των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μονάδων
υγείασ του ΕΣΥ, με κεντρικοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι, του οποίου οι εφαρμογζσ κα φιλοξενοφνται
ςε DATACENTER τθσ ΘΔΙΚΑ και κα προςφζρονται ςαν web services ςτισ μονάδεσ υγείασ, για τισ
οποίεσ δεν υπιρξε ΟΡΣΥ ςτθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.
Το ζργο κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο:
 Διαχειριςτικζσ εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ
 Ιατρονοςθλευτικζσ εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
Το ενιαίο αυτό πλθροφοριακό ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε οποιαδιποτε
Μονάδα Υγείασ ηθτιςει ανάλογεσ υπθρεςίεσ ςτο μζλλον. Το ζργο περιλαμβάνει τθν ζνταξθ
Νοςοκομειακϊν Μονάδων ςυνολικισ δυναμικότθτασ 7500 κλινϊν, 37 Κζντρων Υγείασ και 350
Ρεριφερειακϊν Ιατρείων.
Θ υλοποίθςθ κα ζχει ενιαία προςζγγιςθ υπό τθν ζννοια:
 Τθσ χριςθσ ενιαίων – ομοιογενϊν υποςυςτθμάτων εφαρμογϊν που κα ζχουν κοινι και
τυποποιθμζνθ λειτουργικότθτα κακϊσ και τυποποιθμζνεσ και απόλυτα ςυμβατζσ δομζσ
ελίδα 29 από 38

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με Κλειςτι Διαδικαςία και με Κριτιριο
Αξιολόγθςθσ τθ υμφερότερθ από Οικονομικισ Άποψθσ Προςφορά
για τθν Ανάδειξθ Αναδόχου για τθν Ανάλθψθ του ζργου
«Ενιαίο Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Τποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν Μονάδων Τγείασ του ΕΤ»

διαχείριςθσ των επιχειρθςιακϊν δεδομζνων
 Τθσ χριςθσ ενιαίων κωδικοποιιςεων ςε βαςικζσ οντότθτεσ του ςυςτιματοσ (φάρμακα,
ιατρικζσ πράξεισ, νόςοι – διαγνϊςεισ, λογιςτικό ςχζδιο κλπ). Θ επικαιροποίθςθ των
κωδικοποιιςεων αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του Εποπτεφοντοσ Υπουργείου.
 Τθσ χριςθσ Αςφγχρονων Εκπαιδευτικϊν Μακθμάτων (e-learning) για το ςφνολο των
κφριων λειτουργιϊν του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
 Τθσ ανάπτυξθσ ενιαίασ τεχνολογικισ πλατφόρμασ που κα περιορίηει τθν τεχνολογικι
πολυπλοκότθτα και τισ ανάγκεσ για περίπλοκθ ολοκλιρωςθ ςυςτθμάτων (systems
integration) (λειτουργικό ςφςτθμα κεντρικϊν servers, ςφςτθμα διαχείριςθ βάςθσ
δεδομζνων) και κα διευκολφνει τθ διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων
 Του διαμοιραςμοφ υποδομϊν μζςω ενδιάμεςων κόμβων (servers) ςε κατάλλθλα
γεωγραφικά ςθμεία, όπου και εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο
και κα διαμορφϊςει τισ προχποκζςεισ για:
 Ενιαίο πλαίςιο διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ των επιμζρουσ ΜΥ και του Υπουργείου με τθ
ςυςτθματικι άντλθςθ επιχειρθςιακϊν δεδομζνων από τισ Μονάδεσ Υγείασ
 Τυποποιθμζνο πλαίςιο αναπαραγωγισ τθσ λφςθσ ςε μεγάλο αρικμό Μονάδων Υγείασ
διαςφαλίηοντασ ενιαίο επίπεδο ποιότθτασ (π.χ. μζςω αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ)
 Τυποποιθμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ
 Τυποποιθμζνο πλαίςιο τεχνικισ υποςτιριξθσ ι outsourcing κάποιων υποδομϊν
 Ενιαίο ςχεδιαςμό των επομζνων βθμάτων εξζλιξθσ – επζκταςθσ του ςυςτιματοσ ςε βάκοσ
χρόνου
 Οικονομίεσ που προκφπτουν από τθ μεγάλθ κλίμακα, τθν τυποποίθςθ των δεδομζνων και
τθ ςυμβατότθτα ςε επίπεδο πλθροφορικισ.
 Οικονομίεσ κλίμακασ από τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων και εντφπων μζςω τθσ
χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ (δυνατότθτα που κα παρζχει το ςφςτθμα και κα
τεκεί ςε λειτουργία όταν αυτι κεςμοκετθκεί)
 Οι προδιαγραφζσ υλοποίηςησ τθσ ενιαίασ πλατφόρμασ κα προβλζπουν κριτιρια επιλογισ
λφςεων που ςχετίηονται με τθν αρχιτεκτονικι πλθροφορίασ. Επιπλζον κα προβλζπουν τθν
ανάπτυξθ μθχανιςμϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ δεδομζνων ςτο ςφςτθμα. Ο ςχεδιαςμόσ
του ςυγκεκριμζνου ζργου κα λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ για υψθλι διακεςιμότθτα των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτουσ Χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
Συνεπϊσ θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κα πρζπει να επιτυγχάνει ιςορροπία μεταξφ
κόςτουσ και μθχανιςμϊν υψθλισ διακεςιμότθτασ - ανάκαμψθσ από καταςτροφι.
Αναφορικά με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ πλθροφορικισ ςτισ ΜΥ που κα ενταχκοφν ςτθν ενιαία
πλατφόρμα λογιςμικοφ, ιςχφουν τα ακόλουκα:
 Επιχειρθςιακά δεδομζνα ςε θλεκτρονικι ι χειρόγραφθ μορφι:
Θα επιδιωχκεί θ αξιοποίθςθ δεδομζνων ςθμαντικισ επιχειρθςιακισ αξίασ είτε αυτά είναι
ςε θλεκτρονικι είτε ςε χειρόγραφθ μορφι.
 Εφαρμογζσ λογιςμικοφ διαφόρων κατθγοριϊν (διοικθτικζσ, ιατρικζσ, εργαςτθριακζσ,
άλλεσ):
Θα αξιοποιθκεί λογιςμικό μόνο εφόςον αυτό μπορεί να ςυμβάλλει ςτο όραμα τθσ νζασ
ενιαίασ πλθροφοριακισ πλατφόρμασ για υψθλό βακμό ολοκλιρωςθσ και ομοιογζνειασ
κακϊσ και εφόςον υποςτθρίξει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ (διπλογραφικό λογιςτικό
ςφςτθμα με υποςτιριξθ κοςτολόγθςθσ, καταγραφι διαγνϊςεων κλπ)
 Εξοπλιςμόσ και υποδομζσ δικτφου:
Θα αξιοποιθκεί εξοπλιςμόσ μόνο εφόςον αυτόσ μπορεί να ςυμβάλλει ςε ενιαίο επίπεδο
απόδοςθσ και ενιαία τεχνολογικι πλατφόρμα. Οι υποδομζσ δικτφου που ζχουν
εγκαταςτακεί ςχετικά πρόςφατα (τα τελευταία ζτθ) κα αξιοποιθκοφν, όπωσ κα
προςδιοριςτεί ςτθ μελζτθ εφαρμογισ.
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παροφςα φάςθ εξζλιξθσ των ζργων πλθροφορικισ ςτθν υγεία, το κζμα
τθσ διαλειτουργικότητασ εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν δυνατότθτα άντλθςθσ και παροχισ ςτοιχείων
μεταξφ πθγϊν δεδομζνων, είτε είναι δομθμζνο περιεχόμενο (βάςεισ δεδομζνων με κοινό data
definition ι μθ), είτε είναι αδόμθτο περιεχόμενο (π.χ. αρχεία Office, μθνφματα e-mail). Κατά τον
ςχεδιαςμό τθσ ενιαίασ πλατφόρμασ κα προβλεφκεί θ δυνατότθτα ελεγχόμενθσ ανταλλαγισ
επιχειρθςιακϊν δεδομζνων με άλλα πλθροφορικά ςυςτιματα Υγείασ, είτε αυτά προζρχονται από
τα υλοποιθμζνα ΟΡΣΥ, είτε πρόκειται για διατθροφμενεσ κατά τόπουσ εφαρμογζσ. Θ νζα
πλατφόρμα πρζπει να ζχει διεπαφι για τον ςκοπό αυτό. Στο πλαίςιο αυτό κα προβλεφκεί θ
αξιοποίθςθ προθγμζνθσ τεχνολογίασ και προτφπων πλθροφορικισ (π.χ. XML, HL7, web services,
search engine)
Το ςφςτθμα κα ζχει ςυμβατότθτα διαςφνδεςθσ και μθχανιςμοφσ λιψθσ και προϊκθςθσ με
υπάρχουςεσ υποδομζσ όπωσ:
Σφςτθμα ΑΜΚΑ_ΕΜΑΕΣ
Συςτιματα Κωδικοποιιςεων Υπουργείου Υγείασ (Νόςοι- Διαγνϊςεισ, Ιατρικζσ Ρράξεισ,
Υγειονομικά Υλικά, Φάρμακα, Λογιςτικό Σχζδιο)
Σφςτθμα κοςτολόγθςθσ Φαρμάκων
Σφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυίασ ΥΥΚΑ
Σφςτθμα Αποςτολισ και Λιψθσ Δεδομζνων από τουσ ΦΚΑ(Ζργο Διαλειτουργικότθτασ
ΦΚΑ-Μονάδων Υγείασ-Τραπεηϊν)
Ολοκλθρωμζνα ΡΣ Μονάδων Υγείασ

Εργαλεία – υπθρεςίεσ
Κάκε προςπάκεια ςφνδεςθσ ανομοιογενϊν ςυςτθμάτων μεταξφ τουσ, πρζπει να υλοποιείται ςε
περιοριςμζνο χρόνο και προχπολογιςμό. Για το λόγο αυτό θ χριςθ λογιςμικοφ middleware
κρίνεται επιβεβλθμζνθ για να διευκολφνει το ζργο διαςφνδεςθσ των υπαρχουςϊν εφαρμογϊν με
τθ νζα ενιαία πλθροφοριακι πλατφόρμα.
Το αντικείμενο του ζργου εςτιάηεται ςτα κάτωκι:
 Υλοποίθςθ αςφαλοφσ δικτφου διαςφνδεςθσ και πρόςβαςθ ςτο δια-δίκτυο όλων των
δομϊν και επαγγελματιϊν υγείασ ςε ςυνζργεια με το «ΣΥΗΕΥΞΙΣ» .
 Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν φακζλων αςκενϊν για πρωτοβάκμια,
δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια φροντίδα υγείασ, με δυνατότθτεσ διαχρονικισ
παρακολοφκθςθσ και διακίνθςθσ των μεταξφ δομϊν και ειδικοτιτων επαγγελματιϊν
υγείασ. Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ ςε επίπεδο περιςτατικοφ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο
το λόγο επίςκεψθσ ςτο ΚΥ ι εξωτερικά Ιατρεία ι ειςαγωγισ ςτο νοςοκομείο,
παραπεμπτικά, εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, διάγνωςθ και κεραπευτικι/ φαρμακευτικι
αγωγι με τισ αντίςτοιχεσ ιατρικζσ και νοςθλευτικζσ πράξεισ, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
υπεφκυνουσ επαγγελματίεσ υγείασ
 Υλοποίθςθ βαςικοφ πακζτου εφαρμογϊν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία των Υ.Ρε, ςτισ οποίεσ κα
υπάγονται οι Μονάδεσ Υγείασ που κα ενταχκοφν ςτο ζργο, αλλά και το ΥΥΚΑ για τθν
διαχείριςθ πόρων (ανκρϊπινου δυναμικοφ, οικονομικϊν, παγίων).
 Υλοποίθςθ ςυνολικοφ πακζτου εφαρμογϊν – υπθρεςιϊν ςτα νοςοκομεία για τθν
διαχείριςθ αςκενϊν, που κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων προγραμματιςμό ειςαγωγϊν
ανά κλινικι, παραγγελίεσ εργαςτθρίων και λιψθ αποτελεςμάτων κακϊσ επίςθσ
ενδονοςοκομειακι θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ.
 Υλοποίθςθ ςυνολικοφ πακζτου εφαρμογϊν ςε όλεσ τισ Μονάδεσ Υγείασ για τθν διαχείριςθ
πόρων (ανκρϊπινου δυναμικοφ, οικονομικϊν πόρων και παγίων).
 Ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ περιςτατικϊν - «κλείςιμο ραντεβοφ» - ςε Ρανελλαδικό
επίπεδο και κα περιλαμβάνει δυνατότθτα κλειςίματοσ ραντεβοφ και με ςφςτθμα φωνισ,
αλλά και με απευκείασ ςφνδεςθ με τθ Γραμματεία τθσ Μονάδασ Υγείασ.
 Ραραπομπζσ, παραγγελίεσ εργαςτθρίων και λιψθ αποτελεςμάτων για εξωνοςοκομειακι
φροντίδα υγείασ (ΚΥ, Ρεριφερειακά Ιατρεία, Εξωτερικά Ιατρεία και Ιατρεία Ολοιμερθσ
ελίδα 31 από 38

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με Κλειςτι Διαδικαςία και με Κριτιριο
Αξιολόγθςθσ τθ υμφερότερθ από Οικονομικισ Άποψθσ Προςφορά
για τθν Ανάδειξθ Αναδόχου για τθν Ανάλθψθ του ζργου
«Ενιαίο Πλθροφοριακό φςτθμα για τθν Τποςτιριξθ των Επιχειρθςιακϊν Λειτουργιϊν Μονάδων Τγείασ του ΕΤ»

Λειτουργίασ).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το φυςικό αντικείμενο παρζχει μεταξφ άλλων:
 Ολοκλιρωςθ τθσ ειςαγωγισ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτον τομζα τθσ Υγείασ, και
τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ για τθν λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Φακζλου Υγείασ ϊςτε τα
ςυςτιματα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και πρόνοιασ να βαςίηονται ςε επιχειρθςιακά
δεδομζνα.
 Δυνατότθτα ανάπτυξθσ βάςεων δεδομζνων, ςτοιχείων που αφοροφν τθ δθμόςια υγεία, με
ςτόχο τθ δθμιουργία ςφγχρονων εργαλείων ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ υπθρεςιϊν
υγείασ και πρόνοιασ
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ αςφαλοφσ δικτφου δεδομζνων που κα επιτρζπει τθ μεταφορά
των απαραίτθτων πλθροφοριϊν μεταξφ των φορζων παροχισ υγείασ και των μθχανιςμϊν
διοίκθςθσ και τθν αςφαλι διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ του προςωπικοφ ςε αυτζσ
 Δυνατότθτα για τθν διαςφνδεςθ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ με τισ
υπθρεςίεσ υγείασ, με ςτόχο τόςο τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των πόρων υγείασ όςο και τθν
ελαχιςτοποίθςθ του απαιτοφμενου χρόνου για τισ ςυναλλαγζσ του δθμόςιου ςυςτιματοσ
υγείασ με τουσ πολίτεσ.
Συνοπτικά,
το
προτεινόμενθ
ζργο
αφορά
υπθρεςίεσ
ανάπτυξθσ
ψθφιακϊν
εργαλείων/εφαρμογϊν και ενεργειϊν υποςτιριξθσ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ:
 να παραδϊςει μελζτθ εφαρμογισ με πλιρθ και λεπτομερι αποτφπωςθ των αναγκϊν και
ςχεδιαςμό τθσ απαιτοφμενθσ λφςθσ,
 να προβεί ςε εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ που κα καταςκευάςει ο ίδιοσ ι κα
προμθκευτεί ζτοιμο, κακϊσ και όλων των αναγκαίων υποςτθρικτικϊν τθσ λειτουργίασ του
προγραμμάτων. να παραμετροποιιςει το πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ και απαιτιςεισ κάκε μονάδασ υγείασ,
 να προβεί ςτθν επίδειξθ του λογιςμικοφ και να παράςχει τεχνικι υποςτιριξθ-ςυντιρθςθ
τθσ λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα
μζςω HelpDesk και παρουςίασ ςτελεχϊν του ςτισ μονάδεσ υγείασ,
 να εκπαιδεφςει ομάδα χρθςτϊν του ςυςτιματοσ και να παραδϊςει πλιρθ και λεπτομερι
τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ και υποςφςτθμα μάκθςθσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ
αςφγχρονθσ κατάρτιςθσ.
 Να παραδϊςει:
 Εγχειρίδια χριςτθ (user manuals) τα οποία κα περιγράφουν αναλυτικά τισ
λειτουργικότθτεσ τθσ εφαρμογισ, τθ πλοιγθςθ του χριςτθ, το γραφικό περιβάλλον,
ςενάρια χριςθσ, κλπ.
 Τεχνικι περιγραφι του ςχιματοσ τθσ βάςθσ δεδομζνων (λογικόσ και φυςικόσ
ςχεδιαςμόσ) προκειμζνου να είναι εφικτι θ διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ με τρίτα
ςυςτιματα.
 Τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ (ρόλοι χρθςτϊν, διαχείριςθ κωδικϊν, δικαιϊματα
πρόςβαςθσ, καταγραφι κινιςεων ςτθ βάςθ δεδομζνων (auditing, log files,
ακεραιότθτα δεδομζνων κλπ)
 Τθν τεκμθρίωςθ τθσ διαςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ (οδθγόσ διαςυνδεςιμότθτασ –
implementation message profiles) με τρίτεσ εφαρμογζσ. Θ διαςφνδεςθ αυτι κα
υλοποιείται μζςω διεκνϊν προτφπων, όπωσ το πρωτόκολλο HL7 ι άλλο ιςοδφναμο.
 Αναλυτικό πλάνο εξόδου από το ςφςτθμα (exit strategy) το οποίο κα επιτρζπει ςτον
κφριο του ζργου αςφαλι και γριγορθ μεταφορά του ςυνόλου των δεδομζνων του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε πλθροφοριακό ςφςτθμα άλλου προμθκευτι.
Κάκε μονάδα υγείασ κα ζχει πρόςβαςθ ςτα υποςυςτιματα που τθν αφοροφν και ςτα δεδομζνα
τθσ, τα οποία είναι λογικά διαχωριςμζνα από τα δεδομζνα των υπόλοιπων μονάδων υγείασ. Οι
κεντρικζσ υπθρεςίεσ (Υ.Ρε. και ΥΥΚΑ) κα ζχουν πρόςβαςθ τόςο ςτα δεδομζνα κάκε μονάδασ
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υγείασ όςο και τθ δυνατότθτα ενοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ, πάντα με κρυπτογραφθμζνθ
διαδικαςία, ϊςτε το όλο ςφςτθμα να είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθν κείμενθ νομοκεςία, όπωσ
αυτι εξειδικεφεται ςτα κζματα του ζργου (πχ περί προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα, του ιατρικοφ απορριτου κλπ) και τθρείται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Ρροςταςίασ
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων.
Ο βαςικότεροσ ςτόχοσ τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ για το ζργο είναι να παρζχει όλα τα
πλεονεκτιματα του ολοκλθρωμζνου ιατρικοφ φακζλου και τθσ κεντρικισ διαχείριςθσ εφαρμογϊν
και δεδομζνων, διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθν λογικά ανεξάρτθτθ λειτουργία των μονάδων υγείασ
όλων των βακμίδων, και προςφζροντασ ζνα αςφαλζσ περιβάλλον εργαςίασ τόςο για τθν
εξυπθρζτθςθ του πολίτθ-αςκενι όςο και του επαγγελματία υγείασ.
Το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί κα υλοποιεί τα υποςυςτιματα
που αφοροφν κατ’ ελάχιςτον τουσ τομείσ που φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα:

Διοικητικοοικονομικό Σύστημα
Γενική Λογιζηική

Υποσύστημα Διαχείρισης
Ασθενή & Ιατρικό
Υποσύστημα

Αναλςηική λογιζηική

Χπονοππογπαμμαηιζμόρ
Γιασ. Πποζωπικού
Γπαθείο Κίνηζηρ
Ππομήθειερ
Νοζηλεςηική Υπηπεζία

Ιαηπικό Ιζηοπικό

Λογιζηήπιο
Αζθενών

Γιαιηολογικό

Βιοιαηπική
ηεσνολογία

Ππωηόκολλο εγγπάθων

Μιζθοδοζία
Γιαγνώζειρ
Πάγια
Ιαηπικά Ποπίζμαηα

Ιαηπικά Ππωηόκολλα

Διαμεσολαβητής
μηνυμάτων

Γιασειπιζη διαθεζίμων

Πληπωηέοι Λογαπιαζμοί
Δπείγονηα Πεπιζηαηικά
Διζππακηέοι λογαπιαζμοί
Ιαηπικέρ Ππάξειρ

Δξωηεπικά Ιαηπεία

LIS, Πληποθοπιακό Σύζηημα
Δπγαζηηπίων

Γιασ. Αποθηκών

Εγκαηεζηημένο ζηις Μονάδες Υγείας

Φαπμακείο

ΒΙ, Υποζύζηημα Δπισειπημαηικήρ Δςθςΐαρ
Portal, Γικηςακή Πύλη
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Οι υπθρεςίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα ςτθρίηονται ςε ξεχωριςτά υποςυςτιματα, τα
οποία είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα και ενςωματϊνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εφαρμογζσ
πραγμάτωςθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ των μονάδων υγείασ:
ΕΝΙΑΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΤΣΗΜΑ
ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
(ΔΟΥ)
ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ, ΦΑΜΑΚΕΙΟ,
1. ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ, ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ
2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΡΟΘΘΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΘ
ΥΡΘΕΣΙΑ.
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ
Φάρμακα, Υλικά, Υγειονομικά Υλικά, Τρόφιμα,
ΑΣΘΕΝΩΝ
Αντιδραςτιρια, Ράγια, Βιοϊατρικόσ Εξοπλιςμόσ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ
3. ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ, ΦΑΜΑΚΕΙΟ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςκενϊν
(ΔΑΣ)
ΦΑΜΑΚΕΙΟ, ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ
1. ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ
ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΦΑΜΑΚΕΙΟ, ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ
2. ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ρροςωπικοφ (ΡΜΙ)
1. ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ
2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ,
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαγνωςτικϊν και
Απεικονιςτικϊν Εργαςτθρίων (LIS, RIS) (ΕΓ)0
ΚΛΙΝΙΚΕΣ,
ΧΕΙΟΥΓEΙΑ,
ΕΞΩΤΕΙΚΑ
1.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ (και ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ) ΕΓΑΣΤΘΙΑ
ΙΑΤΕΙΑ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Χειρουργείων/Κλινικϊν
(ΚΛΧ)
ΦΑΜΑΚΕΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ, ΓΑΦΕΙΟ
1.ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΙΝΘΣΘΣ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εξωτερικϊν Αςκενϊν
(ΕΞΑ)
ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
1. ΤΕΙ-Τμιμα Εξωτερικϊν Ιατρείων
ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ
2. ΤΕΡ-Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν
ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ
Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα
Θλεκτρονικισ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ
Συνταγογράφθςθσ Γιατρϊν (ΣΘΣ)
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ ΙατρόΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ
νοςθλευτικοφ Φακζλου Αςκενοφσ (ΙΦΑ)
Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα
Διοικθτικισ
Ρλθροφόρθςθσ (MIS)
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Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Σφνδεςθσ με τθ δικτυακι
πφλθ του ΥΥΚΑ (POR)
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Σφνδεςθσ με το ESY.net
(ESN)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΤΓΕΙΑ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υποδοχισ / Λογιςτιριο Αςκενοφσ (ΚΑΣ)
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΤΕΙ (Τμιμα Εξωτερικϊν Ιατρείων) – ΤΕΡ (Τμιμα Επειγόντων
Ρεριςτατικϊν) (ΕΞΑ)
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαγνωςτικϊν και Απεικονιςτικϊν Εργαςτθρίων (LIS, RIS) (ΕΓ)
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ Γιατρϊν (ΣΘΣ)
ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υποδοχισ (ΚΑΣ)
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Συνταγογράφθςθσ Γιατρϊν (ΣΘΣ)

Περιγραφι φάςεων
Το ςφνολο των ενοτιτων εργαςιϊν του ζργου είναι κατανεμθμζνο ςε δφο (2) Φάςεισ:
ΦΑΗ 1:
Ωσ ‘Ριλοτικι Μονάδα Υγείασ (ΜΥ) ’ ορίηεται το 20% των Νοςοκομειακϊν Μονάδων Υγείασ + με τα
αντίςτοιχα 20% Κζντρα Υγείασ + τα 20% Ρεριφερειακά Ιατρεία.
Θ 1θ Φάςθ του ζργου περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ προμικειασ, υλοποίθςθσ και λειτουργίασ
τθσ πλατφόρμασ του Ενιαίου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθν υποςτιριξθ των
επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μονάδων υγείασ του ΕΣΥ, τθν επιλογι προσ ζνταξθ Μονάδων Υγεία
ςτο Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ, τθ μετάπτωςθ υφιςτάμενων εφαρμογϊν και
δεδομζνων «Ριλοτικισ Μ.Υ.», τθ κζςθ ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία υποςτθρίηοντασ
τουλάχιςτον το 20% του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ, το οποίο αναλυτικότερα
περιλαμβάνει το 20% από τισ 7500 κλίνεσ, το 20% από τα 350 Ρεριφερειακά Ιατρεία, το 20% από
τα 35 Κζντρα Υγείασ .
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί κα υιοκετεί λογικι Ρολυεπίπεδων
Αρχιτεκτονικϊν και Αρχιτεκτονικϊν προςανατολιςμζνων ςτισ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, κα είναι
ανοικτισ αρχιτεκτονικισ, επεκτάςιμο και κα επιτρζπει τθν ομαλι και οικονομικι αναβάκμιςθ ι
μελλοντικι αντικατάςταςθ των υποςυςτθμάτων του. Τζλοσ, το ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί
πρζπει να είναι διαλειτουργικό, ςυντθριςιμο και αςφαλζσ.
Το ζργο κα υλοποιθκεί με κεντρικοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι, με ςκοπό θ λειτουργία των
εφαρμογϊν του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ υγείασ των Μονάδων Υγείασ που
κα ενταχκοφν ςτο ζργο να φιλοξενοφνται ςτο Κζντρο Δεδομζνων (ΚΔ-DATACEΝTER τθσ ΘΔΙΚΑ ),
με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ του ςυνόλου των Μονάδων Υγείασ (ΜΥ) τόςο με τισ εποπτεφουςεσ
αυτϊν Υ.Ρε. όςο και με τθν κεντρικι υπθρεςία του ΥΥΚΑ, κακϊσ και ειδικζσ εφαρμογζσ
υπθρεςιϊν προσ τον Ρολίτθ. Το ΚΔ κα δράςει ωσ κόμβοσ – ςυντονιςτισ για τθν αςφαλι
πρόςβαςθ, ανταλλαγι και ολοκλιρωςθ τθσ πλθροφορίασ μεταξφ των διαφορετικϊν μονάδων
παροχισ φροντίδασ υγείασ. Για τθν τεχνικι ολοκλιρωςθ όλων των υπθρεςιϊν αυτϊν προτείνεται
το ΚΔ να ςτεγάςει τον κεντρικό εξυπθρετθτι με όλα τα δεδομζνα των ΜΥ (database server(s)),
ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων μθ ιατρικοφ χαρακτιρα των μονάδων υγείασ.
Λόγω τθσ αναγκαίασ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αλλά και για λόγουσ ανάκαμψθσ
από καταςτροφι, κα υφίςταται και δεφτερο εφεδρικό και πάντα ενθμερωμζνο ΚΔ (Disaster
Recovery Site / DRS) ςε απομακρυςμζνθ από το πρωτεφον ΚΔ περιοχι (με τυχόν ελαφρϊσ
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μειωμζνθ λειτουργικότθτα για λόγουσ εξοικονόμθςθσ πόρων). Το πρωτεφον ΚΔ - Datacenter κα
φιλοξενθκεί ςτο Datacenter τθσ ΘΔΙΚΑ .
Φ Α  Η 2:
Θ φάςθ 2 περιλαμβάνει τθν τελικι φάςθ ολοκλιρωςθσ του ςυνολικοφ ζργου και αφορά ςτθν
ιεράρχθςθ και τμθματικι ζνταξθ επιλζξιμων Μονάδων Υγείασ, με κριτιριο τθν ποιότθτα των ιδθ
παρεχομζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςτθ νζα ενιαία
πλατφόρμα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ.
Θ ζνταξθ των μονάδων υγείασ κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ :
Τα νοςοκομεία κα ενταχκοφν ςτο νζο ςφςτθμα είτε με απευκείασ διαςφνδεςθ ςτο datacenter,
είτε μζςω Τοπικοφ Κζντρου Δεδομζνων ανάλογα με τθν υφιςτάμενθ υλικοτεχνικι υποδομι και
τον όγκο τθσ διακινοφμενθσ πλθροφορίασ.
Τα Κζντρα Υγείασ και τα Ρεριφερειακά Ιατρεία, κα διαςυνδεκοφν με το νζο ςφςτθμα είτε
απευκείασ, είτε μζςω του νοςοκομείου ςτο οποίο ανικουν.
Επίςθσ περιλαμβάνει τθ Μετάπτωςθ Υφιςτάμενων Εφαρμογϊν/ Μετάπτωςθ δεδομζνων.

Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί ςτα πλαίςια αυτοφ του ζργου κα χρθςιμοποιιςει
κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ που κα ςτεγάηονται ςε Datacenter τθσ ΘΔΙΚΑ και κα παρζχουν τθ
δυνατότθτα φιλοξενίασ και άλλων ςυςτθμάτων και μελλοντικϊν επεκτάςεων.
Στόχοσ του ςυγκεκριμζνου ζργου είναι θ εφαρμογι μιασ προςζγγιςθσ ςτθν οποία κα γίνεται
αποδοτικι χριςθ των πόρων του ςυςτιματοσ με ςκοπό τθν μείωςθ του απαιτοφμενου αρικμοφ
εξυπθρετθτϊν και τθν κεντρικι μόνο φπαρξθ και λειτουργία τουσ (server consolidation). Επίςθσ, θ
λφςθ που κα υλοποιθκεί κα πραγματοποιεί μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων, αποδζςμευςθ του λογιςμικοφ από το υλικό και ενοποίθςθ των υπολογιςτικϊν
πόρων ςφμφωνα με τισ δυναμικζσ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ (server virtualization). Τζλοσ κα
παρζχεται θ δυνατότθτα αδιάλειπτθσ διακεςιμότθτασ αποκθκευτικοφ χϊρου, διαβακμιςμζνθσ
πρόςβαςθσ από οποιοδιποτε ςθμείο ςφμφωνα με τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ, τιρθςθ
αντιγράφων αςφαλείασ οργανωμζνα και με προδιαγραφζσ αποκικευςθσ και δυνατότθτα
αναηιτθςθσ και ομαδοποίθςθσ/ταξινόμθςθσ με πολλαπλά κριτιρια.
Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω κα χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλο πρόγραμμα (Virtualization
manager) του οποίου το λογιςμικό κα δθμιουργεί πολλαπλζσ εικονικζσ ςυςκευζσ,
χρθςιμοποιϊντασ το υπάρχον υλικό. Σκοπόσ είναι θ δθμιουργία εικονικϊν servers οι οποίοι κα
είναι ανεξάρτθτοι από το υλικό που τουσ φιλοξενεί και κα εκμεταλλεφονται τθν πλιρθ απόδοςθ
του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ.

Διαλειτουργικότθτα
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα αυτοφ του ζργου κα διαλειτουργεί πλιρωσ με οποιαδιποτε
ανεξάρτθτο ι ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα υγείασ διακζτουν οι μονάδεσ υγείασ και με
το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ΕSΥ.net.
Το λογιςμικό που κα αναπτυχκεί κα ςυμμορφϊνεται και κα εφαρμόηει το «Ελλθνικό Ρλαίςιο
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ» (ι Ρλαίςιο
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – ΡΘΔ) που εντάςςεται ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό τθσ Ελλθνικισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε φορείσ,
επιχειριςεισ και πολίτεσ.

Πολυκαναλικι Προςζγγιςθ
Οι υπθρεςίεσ που κα παρζχονται κα είναι προςβάςιμεσ μζςω web και τθλεφϊνου.

Ανοικτά Πρότυπα
Θ πλθροφορία και θ επικοινωνία των δεδομζνων κα ακολουκεί τεχνολογίεσ βαςιςμζνεσ ςτο
πρότυπο XML, οι πλθροφορίεσ κα εξάγονται μζςω πρωτοκόλλων REST / SOAP κακιςτϊντασ ζτςι
δυνατι τθ διαςφνδεςθ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, κα εφαρμοςτοφν όλα τα ανοικτά
πρότυπα διαλειτουργικότθτασ και οι αρχιτεκτονικζσ που κα υιοκετθκοφν κα είναι επεκτάςιμεσ.
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Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ Πράξθσ
Φάςθ 1
Α/Α

τάδιο

1

Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εξειδίκευςθσ
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.

2

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ζτοιμου Λογιςμικοφ και
Λογιςμικοφ Middlware

3

Ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.

4

Ραραμετροποίθςθ ςυςτθμάτων. Διενζργεια δοκιμϊν αςφαλείασ.
Μετάπτωςθ υφιςτάμενων εφαρμογϊν και δεδομζνων πιλοτικισ ΜΥ

5

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ΥΥΚΑ, Φορζα Λειτουργίασ και Ριλοτικισ Μ.Υ.

6

Υποςτιριξθ Ζναρξθσ Λειτουργίασ Ριλοτικισ ΜΥ

των

τεχνικϊν

προδιαγραφϊν

του

Θ 1θ Φάςθ περιλαμβάνει τα ακόλουκα παραδοτζα :
Ρ.1: Μελζτθ εφαρμογισ τθσ πράξθσ. Θα περιλαμβάνεται θ επιλογι των προσ ζνταξθ Μονάδων
Υγείασ ςτο Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Υγείασ. Ρροςδιοριςμόσ αναγκϊν για λειτουργία τθσ
‘Ριλοτικισ Μονάδασ Υγείασ’.
Ρ.2: Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ζτοιμου Λογιςμικοφ,
Ρ.3: Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Λογιςμικοφ Middlware,
Ρ.4: Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ, εγκατάςταςθ, κζςθ ςε λειτουργία ςυςτθμάτων Ενιαίασ Ρλατφόρμασ
Λογιςμικοφ,
Ρ.5: Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ςυςτθμάτων. Ρλιρθ παραγωγικι λειτουργία τθσ
‘Ριλοτικισ Μονάδασ Υγείασ’. Διενζργεια δοκιμϊν αςφάλειασ,
Ρ.6: Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΥΥΚΑ , Φορζα Λειτουργίασ, και ‘Ριλοτικι Μονάδα Υγείασ’, (Το 80%
τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι “on the job training”, δεδομζνου ότι οι Μ.Υ. ζχουν ανάγκθ τθ
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία περιςςότερο.)
Ρ.7: Υποςτιριξθ λειτουργίασ ‘Ριλοτικισ Μ.Υ.’
Ρ.8: Ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό τεκμθρίωςθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.

Φάςθ 2
Α/Α

τάδιο

1

Εκπόνθςθ Μελζτθσ και ιεράρχθςθ των προσ ζνταξθ Μονάδων Υγείασ

2

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ
Μονάδων Υγείασ

3

Ραραμετροποίθςθ Συςτθμάτων. Μετάπτωςθ υφιςτάμενων εφαρμογϊν και
δεδομζνων.
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4

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΜΥ (Το 80% τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι «on the job
training»)

5

Υποςτιριξθ ζναρξθσ λειτουργίασ των ΜΥ, Τεχνικι Υποςτιριξθ, Call Center για
δφο χρόνια

Τα Παραδοτζα τθσ φάςθσ είναι τα εξισ:
Ρ.1: Εκπόνθςθ μελζτθ εφαρμογισ, κα περιλαμβάνει τθν ιεράρχθςθ των προσ ζνταξθ Μονάδων
Υγείασ ςτθ νζα Ρλατφόρμα Λογιςμικοφ,
Ρ.2: Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία υλικοτεχνικισ υποδομισ και Λογιςμικοφ,
Ρ.3: Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ςυςτθμάτων. Διενζργεια δοκιμϊν αςφαλείασ,
Ρ.4: Εκπαίδευςθ προςωπικοφ Μονάδων Υγείασ (Το 80% τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι ‘on the Job
training’ , δεδομζνου ότι , οι Μ.Υ. ζχουν ανάγκθ τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία περιςςότερο),
Ρ.5: Υποςτιριξθ ζναρξθσ λειτουργίασ των ΜΥ, Τεχνικι Υποςτιριξθ, Call Center.
Ρ.6: Ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό τεκμθρίωςθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ
Το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του ζργου είναι ςαράντα (40) μινεσ
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