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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 4412/2016 με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
1.2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
1.3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), όπως ισχύει.
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1.4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄/115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
1.6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204//15-09-2011) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
1.7. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄/107/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικά της παραγράφου Ζ΄.
1.9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.10. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
1.11. Των άρθρων 27 & 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄/29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.12. Του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄/176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
και του άρθρου 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’/21/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
1.13. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/2005).
1.14. Του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017.
1.15. Του Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ Α΄/116/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» περί διορισμού του κ.
Ανδρέα Ξανθού στη θέση του Υπουργού Υγείας.
1.16. Την υπ’ αριθμ Α1β/ΓΠ οικ.3899/19-1-2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας. (ΦΕΚ 94/23-01-2017).
1.17. Του άρθρου 81 του Ν. 4600/2019(ΦΕΚ Α΄/43/9-03-2019) Τροποποίηση οργανισμού
Υπουργείου Υγείας.
1.18. Του άρθρου 43 & 44 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’/52/2019).

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. Την ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/08-07-2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης –
επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
2.2. Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
[ΦΕΚ Β΄/3400/20-12-2012]
2.3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.ε./Γ.Π.οικ. 99860/21-12-2018 Απόφαση «Συγκρότηση
Επιτροπών Διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και υλικών που
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απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας» με τις τροποποιήσεις όπως αυτές ισχύουν ΑΔΑ:66ΙΔ465ΦΥΟ-ΟΛΛ-2.
2.4 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.ε./Γ.Π.οικ.99855/21-12-2018 Απόφαση «Συγκρότηση
Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής υλικών, εκτέλεσης εργασιών και παροχής
υπηρεσιών, ανά κατηγορίες, για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας με τις τροποποιήσεις όπως αυτές ισχύουν ΑΔΑ: Ω4ΟΚ465ΦΥΟ-ΙΔΟ.
2.5. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π./οικ 3899/19-1-2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας. (ΦΕΚ 94/23-01-2017).
2.6. Την με αρ. πρωτ.: Α5(α)/Φ 1011/ΓΠ/οικ 94250/4-12-2019 Απόφαση με θέμα
««Έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και
αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το
μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που
αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health»
[Πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ: 18REQ004132767 2018-12-05.
2.7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: B3α/οικ.10177/7-2-2019 Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής
Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ από τον Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001 και
προέγκριση 10.000,00 ευρώ για το έτος 2020 η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας με α/α 16075 (ΑΔΑ:ΨΓΛΗ465ΦΥΟΙΩ1).
3. Τα κάτωθι έγγραφα:
3.1. Το από 17/12/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ηλεκτ. Διακυβέρνησης με τις
τεχνικές προδιαγραφές για το έργο που αφορά Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης,
Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που
συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες
Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο
Bi-Health.
4. Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας (Φ 1015
Λογαριασμός 2420389001).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης,
Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που
συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες
Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο
Bi-Health.
Το παρόν έργο, περιγράφεται από τον κωδικό είδους CPV 72253200-5 «Υπηρεσίες
συντήρησης συστημάτων πληροφορικής».
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Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ήτοι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία
υπογραφής της.
2. Το κριτήριο κατακύρωσης --για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και
αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το
μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που
αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health,-- είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των
υπό προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ (€) και
σύμφωνα με τα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (ήτοι 70.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα
βαρύνει τον Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001.
4. O χρόνος και τόπος παράδοσης
Πιο συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Φάσεις του έργου

Διάρκεια

1η Φάση: Υπηρεσίες συντήρησης των
κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

2η Φάση: Υπηρεσίες επέκτασης και
βελτίωσης των κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

Ως τόπος παράδοσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17-19, στην Αθήνα, Τ.Κ. 10187.
5. Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί ως εξής:
1η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε
συμβατικού τριμήνου και με την οριστική παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό.
2η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών επέκτασης και βελτίωσης του Πληροφοριακού
Συστήματος θα πραγματοποιείται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, βάσει των αναλωθέντων
ανθρωποωρών. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε συμβατικού τριμήνου και με την οριστική
παραλαβή των επεκτάσεων-βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στο τρίμηνο αυτό από την
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αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις αναλωθείσες ανθρωποώρες.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, και επιβαρύνονται με τις κατωτέρω κρατήσεις (άρθρο 200 Ν 4412/2016):
α) φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια ειδών και 8% για υπηρεσίες. (άρθρο 64
Ν.4172/2013)
καθώς και
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 44/Ν4605/2019.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της ΑΕΠΠ Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
7. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 27-5-2019
2019 και ώρα 11:00 π.μ. και τόπος η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας – Αίθουσα 10 αίθουσα Συνεδριάσεων 6ο όροφος (Αριστοτέλους 17, Αθήνα)).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την ίδια ημέρα του
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 27-5-2019 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο
Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19, ισόγειο).
Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το Γενικό
Πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας.
8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην
Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής:
«Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της
παρούσης (Γενικοί Όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
10. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό
εκπροσώπησης.
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11. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που
παρουσιάζουν ουσιώδης αποκλίσεις από τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η
διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στη παρούσα Διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία.
12. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη
μέχρι τη λύση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
13. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο
μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
14. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς
μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση
επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
15. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι
(6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν
η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του
εναπομείναντος χρόνου.
16. Η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες,
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
17. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της διακήρυξης.
18. H πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της
παρούσης (Ειδικοί Όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
19. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.
4412/20156, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη
απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική
Γραμματεία Εμπορίου.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
20. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα
με τα παρακάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.

1.
2.
3.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

21. Ο φάκελος της προσφοράς -Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνοδεύεται από σχετική
αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως
φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού
Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης.
Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Συγκεκριμένα :
Α. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:
Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
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Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο), όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στους όρους
και στις τεχνικές προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Διακήρυξης συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα συμπεριλαμβανομένου και τα παραρτήματα αυτού (Υπόδειγμα
Βιογραφικού Σημειώματος & Επαγγελματική Εμπειρία).
Στην εν λόγω προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται
πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Εντός του υποφακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη
μορφή του κάτωθι πίνακα Τεχνικής και οικονομικής προφοράς:

1
2

Υπηρεσίες συντήρησης των κόμβων eGov (σε έτη)
Υπηρεσίες επέκτασης και βελτίωσης
των κόμβων e-Gov (σε ώρες)
Σύνολο

3

4

5

6

Τιμή Μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο (με
ΦΠΑ)

Περιγραφή

2

Προσφερόμενη
Ποσότητα

α/α

1

Απαιτούμενη
Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

1
300

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή
του παραπάνω πίνακα οικονομικής προσφοράς, στον οποίο όμως θα πρέπει να
συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες.
Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει και τον
παραπάνω πίνακα οικονομικής προσφοράς, χωρίς τιμές, στον οποίο πρέπει να
συμπληρωθεί μόνο η στήλη 2.

Η Προσφορά θα υποβληθεί σε αριθμό αντιτύπων όπως αναφέρονται παρακάτω:
ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έντυπο ΤΕΥΔ

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
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Τεχνική Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οικονομική
Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή.
Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται στο σύνολο
των ειδών ολογράφως και αριθμητικώς.

22. Η αποσφράγιση του εντύπου ΤΕΥΔ, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί—την Δευτέρα 27-5-2019 και ώρα 11:00 στην έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Αίθουσα 10 αίθουσα Συνεδριάσεων
6ο όροφος
(Αριστοτέλους 17, Αθήνα).
`Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της
προμήθειας. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση του ΤΕΥΔ, των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση κατά την κρίση της
επιτροπής.
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Α) που
ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.ε./Γ.Π.οικ. 99860/21-12-2018 Απόφαση με τις
τροποποιήσεις όπως αυτές ισχύουν (ΑΔΑ:66ΙΔ465ΦΥΟ-ΟΛΛ-2)

23. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Αυτοτελές Τμήμα Προμήθειών του
Υπουργείου Υγείας, (Αριστοτέλους 17, Αθήνα, 5ος όροφος, Γραφείο 13), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ.

24. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο
της Δ/ξης (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή
και στις εξής ιστοσελίδες στο διαδίκτυο:
Α. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.moh.gov.gr).
Β. Στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Συν.: Το Αρ. 2/2019 Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Αυτοτελή Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– Τμήμα Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ
κ. Θ. Κελεπούρη, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών – Τμήμα Α΄
Αυτοτελές Τμήμα Προμήθειών

10

ΑΔΑ: 9ΛΠ8465ΦΥΟ-03Β

19PROC004951783 2019-05-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών
λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης
των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την
αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health
Συνολικό ποσό 70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΙΟΣ 2019
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (εφεξής έργο) είναι η παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των κόμβων e-Gov στις Μονάδες Υγείας που
αναφέρονται στον Πίνακα.1, αλλά και του κόμβου e-Gov του Υπουργείου Υγείας,
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη αποστολή μηνυμάτων από τις Μονάδες Υγείας προς το
BI-Health και την απρόσκοπτη αποστολή αναφορών λειτουργίας & μηνυμάτων από τις
Μονάδες Υγείας προς το Υπουργείο Υγείας
Πίνακας 1
ΑΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

2η ΥΠΕ
3η ΥΠΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ"
Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη συντήρηση και υποστήριξη των πέντε (5) web
services, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα»
της ΚτΠ ΑΕ, για την αποστολή αναλυτικών δεδομένων επιλεγμένων Μονάδων Υγείας στον
κεντρικό κόμβο Bi-Health. Τα web services αυτά διασφαλίζουν την μεταφορά αναλυτικών
δεδομένων Ασθενή, Αποθήκης, Προσωπικού, Οικονομικής Διαχείρισης και
Προγραμματισμού Ραντεβού στα αντίστοιχα πεδία του συστήματος ΒΙ του Υπουργείου
Υγείας
Το παρόν έργο, περιγράφεται από τον κωδικό είδους CPV 72253200-5 «Υπηρεσίες
συντήρησης συστημάτων πληροφορικής».
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Το Υπουργείο Υγείας (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό
«για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών
λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των
πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την αποστολή
αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health» με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (όπως
περιγράφονται στο Μέρος Β΄- Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης),
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00 Ευρώ (έως 70.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001 και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Μέρους Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 2.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
2.1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την
διαδικασία του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια

2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.2.1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης που δεν διενεργείται με
ηλεκτρονικά μέσα, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) ο τίτλος της σύμβασης,
ε) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής),
στ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
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2.2.2. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να
περιλαμβάνει τους δυο (2) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους:
α). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Έντυπο ΤΕΥΔ» κατά τα
οριζόμενα στην παρ. β) του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016.
β). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς»
γ). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 2/2019

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών
ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services
για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων
στον κεντρικό κόμβο Bi-Health»

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27 / 5 /2019

Αποστολέας:
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του
κυρίως φακέλου προσφοράς και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, από τον
κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην
ένωση/κοινοπραξία ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση
αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου, τυχόν, αντικλήτου.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
Προσφορά στοιχεία ως εξής:
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Α. «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος).
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει
τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από
την παρούσα Διακήρυξη.
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή
του Υποψηφίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου
θα πρέπει επίσης να υπογράφονται από ένα εκ των ανωτέρω προσώπων.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η προσφορά
να υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.
Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθμό
αντιτύπων όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ (ΤΕΥΔ)

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά
Οικονομική
Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η
Προσφορά.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες,
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο
να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα τις επεξηγήσεις τους.
Αντιπροσφορά ή εναλλακτική της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν
ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
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Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε
οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη σε κάθε σελίδα από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε
Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας (άρθρο 101, Ν4412/16)
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Α. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:
Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο), όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στους όρους
και στις τεχνικές προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Διακήρυξης συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα συμπεριλαμβανομένου και τα παραρτήματα αυτού (Υπόδειγμα
Βιογραφικού Σημειώματος & Επαγγελματική Εμπειρία).
Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει και τον
παρακάτω πίνακα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, χωρίς τιμές, στον οποίο πρέπει
να συμπληρωθεί μόνο η στήλη 2.
Στην εν λόγω προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται
πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Εντός του υποφακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη
μορφή του κάτωθι πίνακα:
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1
2

Υπηρεσίες συντήρησης των κόμβων eGov (σε έτη)
Υπηρεσίες επέκτασης και βελτίωσης
των κόμβων e-Gov (σε ώρες)
Σύνολο

3

4

5

6

Τιμή Μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο (με
ΦΠΑ)

Περιγραφή

2

Προσφερόμενη
Ποσότητα

α/α

1

Απαιτούμενη
Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Κ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1
300

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή
του παραπάνω πίνακα οικονομικής προσφοράς, στον οποίο όμως θα πρέπει να
συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες.

Άρθρο 3:
Χρόνος ισχύος προσφορών
3.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
3.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1
περίπτ. α και 97 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 4.
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμέτοχης, (έντυπο ΤΕΥΔ) των
τεχνικών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ 4 Ν.4412/2016).

18

ΑΔΑ: 9ΛΠ8465ΦΥΟ-03Β

19PROC004951783 2019-05-15

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μιας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ 3 Ν.4412/2016).

4.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού).
4.2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
4.3. Η αποσφράγιση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, με την
παρακάτω διαδικασία:
4.3.1. Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και μονογράφεται το έντυπο ΤΕΥΔ .
4.3.2. Στη συνέχεια εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα αυτών. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από τα την πρόσκληση.
4.3.3 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση του εντύπου ΤΕΥΔ,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό.
4.3.4 Στη συνέχεια και μετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, ορίζεται
ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας
(fax) δύο τουλάχιστον μέρες νωρίτερα, για το πότε θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των
τεχνικών προσφορών των υποψήφιων Αναδόχων, των οποίων η συμπλήρωση του
εντύπου ΤΕΥΔ κρίθηκε αποδεκτή.
4.3.5 Οι φάκελοι των οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο
κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν
ασκηθέν ένδικο μέσο.
4.3.6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της.
4.4. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
4.5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του ¨προσωρινού
ανάδοχου¨ δηλαδή του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, να υποβάλει εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Επιτροπή του διαγωνισμού
προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σύμφωνα με το
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
συμμετέχοντες, των οποίων έγινε αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της
ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών,
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά
προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος
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παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών.
4.6. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε
όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές
προσφορές πλην του αναδόχου.
Άρθρο 5:
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
5.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
5.2 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν.
4412/2016, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
5.4 Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς που έχουν προκριθεί έχοντας υποβάλλει προσφορές
με την ίδια ακριβώς τιμή (Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ), η αρχή επιλέγει τον προσωρινό
ανάδοχο με κλήρωση (Άρθρο 90 του Ν 4412/2016).
Άρθρο 6:
Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Έντυπο ΤΕΥΔ)
6.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση Α.1.β του άρθρου 2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί
του.
6.2 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
6.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα
οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης
για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
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 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 7.
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
7.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:
7.11. Την κατακύρωση της προμήθειας (στο σύνολο ή κατά τμήματα) σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
7.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (στο σύνολο ή κατά τμήματα),
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4412/2016
7.2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα
Ανάδοχο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4412/2016.
7.3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να υποβάλλει
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εάν δεν προσκομισθούν εντός των προαναφερόμενων
ημερών δύναται ο προσωρινός ανάδοχος να ζητήσει παράταση μόνο με αποδεικτικά
έγγραφα που να αποδεικνύει ότι έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα τη χορήγηση των
δικαιολογητικών που δεν έχει καταθέσει. (Ν 4605/2019 Άρθρο 43 Παρ. 12 β).
Άρθρο 8.
Κατάρτιση της Σύμβασης
8.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
8.2. Υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας
επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη (Σχέδιο Σύμβασης). Η Υπηρεσία συμπληρώνει
στο κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, με την οποία
συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της
Σύμβασης, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
Αναδόχου.
8.3. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως Προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
8.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
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8.5. Η Σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ανατιθέμενων
υπηρεσιών, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 135 του Ν. 4412/2016.
8.6. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη Σύμβαση.

Άρθρο 9.
Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
9.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση βάσει των
προβλεπομένων του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο,
ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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9.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του.
9.4 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης καθώς και τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες
παρεκκλίσεις, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
9.5 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι
συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού
των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει
μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή
σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό
διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
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9.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που
διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού
οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα
αρχή και τον θιγόμενο οικονομικό φορέα.
Άρθρο 10. Εγγυήσεις
10.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης(άρθρο 72, παρ. 1 βάσει του Ν. 4412/16).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
10.2 Η εγγύηση του παρόντος άρθρου εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
10.3 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του
παραρτήματος Α΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση
απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το
νόμο και την παρούσα Διακήρυξη.
Άρθρο 11.
Διοικητικές Προσφυγές
Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
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Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την
αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο, ως εξής:
•
Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
•
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
•
Η ένσταση (άρθρο 127 Ν4412/16) υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνεται δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Άρθρο 12.
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα
που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να
αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην
Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο υποψήφιος
Ανάδοχος κατά την διάρκεια της Σύμβασης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 13.
Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας
συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 14.
Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο Υγείας οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από
κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της Σύμβασης.
Κάθε διαφορά σχετική με τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων
προσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο
(δικονομικό και ουσιαστικό).
Άρθρο 15.
Σειρά Ισχύος
Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, η σειρά ισχύος
της Σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής:
Σύμβαση
Κατακύρωση
Προσφορά
Διακήρυξη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Προϋπολογισμός - Τρόπος Πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (ήτοι 70.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα
βαρύνει τον Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, και επιβαρύνονται με τις κατωτέρω κρατήσεις (άρθρο 200 Ν 4412/2016):
α) φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια ειδών και 8% για υπηρεσίες. (άρθρο 64
Ν.4172/2013)
καθώς και
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 44/Ν4605/2019.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της ΑΕΠΠ Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ(€), με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο
πληρωμής και κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
προμήθειας που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 200 του N. 4412/8-08-16 καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών (ΦΕΚ 431/Β/7-5-98), όπως ισχύει.
2 Χρόνος και Τόπος παράδοσης .
Πιο συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Φάσεις του έργου

Διάρκεια

1η Φάση: Υπηρεσίες συντήρησης των
κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

2η Φάση: Υπηρεσίες επέκτασης και
βελτίωσης των κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

Ως τόπος παράδοσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17-19, στην Αθήνα, Τ.Κ. 10187.
3 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί ως εξής:
1η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε
συμβατικού τριμήνου και με την οριστική παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό.
2η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών επέκτασης και βελτίωσης του Πληροφοριακού
Συστήματος θα πραγματοποιείται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, βάσει των αναλωθέντων
ανθρωποωρών. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε συμβατικού τριμήνου και με την οριστική
παραλαβή των επεκτάσεων-βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στο τρίμηνο αυτό από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις αναλωθείσες ανθρωποώρες.
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Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της.
4 Παραλαβή του έργου
Η παραλαβή των αγαθών & υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην Σύμβαση, θα
πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση (Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης). Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα ενημερωθεί
εγγράφως και έγκαιρα σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση (Αυτοτελή Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών,
κατόπιν ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως, στο
οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (βάσει των προβλεπομένων
του Ν. 4412/2016) θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί
σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
5. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των
υπηρεσιών και για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που
τα ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του
Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως άνω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την
ανάθεση ή τη Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Ν. 4412/2016.
6. Τροποποίηση Σύμβασης
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 του Ν. 4412/2016.
7. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
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της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους
της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
7.
Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
O Ανάδοχος δεν εκτελεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β)
O Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ)
Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του
ε)
Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (εφεξής έργο) είναι η παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των κόμβων e-Gov στις Μονάδες Υγείας που
αναφέρονται στον Πίνακα.1, αλλά και του κόμβου e-Gov του Υπουργείου Υγείας,
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη αποστολή μηνυμάτων από τις Μονάδες Υγείας προς το
BI-Health και την απρόσκοπτη αποστολή αναφορών λειτουργίας & μηνυμάτων από τις
Μονάδες Υγείας προς το Υπουργείο Υγείας.
Πίνακας 1
ΑΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.

ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

2η ΥΠΕ
3η ΥΠΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ"
Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:

2.1 Καταλληλόλητα άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
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κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.1.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρωθεί ο (ειδικός) μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα, σε έργα
πληροφορικής , για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (201Χ, 201Χ, 201Χ), ή τις
οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι
λιγότερες από τρεις (3), συνολικά ίσος με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση
Έργο, για το οποίο υποβάλλει προσφορά.

2.1.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:
 Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.


Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική
ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και
πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.



Να διαθέτουν ομάδα έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την
ανάληψη του Έργου.

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω
πίνακα :
1

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
των προς παροχή υπηρεσιών, Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το
ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής επιλογής υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
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1.1

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο στο οποίο θα
αναγράφεται το ειδικό επάγγελμά τους (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το
ειδικό επάγγελμά τους) κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. Στις
περιπτώσεις Ένωσης εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό υποβάλλεται
για κάθε μέλος της ένωσης. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4.2 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.1.1 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα :
2

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
απαιτείται να έχουν (ειδικό) ετήσιο κύκλο εργασιών, σε έργα πληροφορικής, για
τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις
οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις
(3), συνολικά ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου, για
το οποίο υποβάλλει προσφορά.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής
επιλογής υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

2.1



Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται
από τη νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο φορέας, ή
δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών για τις τρείς (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.1.2 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα :
1.
Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
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Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει μεταξύ άλλων:
 Να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο
εφαρμογής της ανάπτυξης και εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων.

1.1

1.2

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής)τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνουν ο οικονομικοί φορείς για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στην ανάπτυξη και εγκατάσταση
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να
αποτελεί μεταξύ άλλων σχετικό πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να
καταθέσουν συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος
Έργου που προτίθεται
ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει
σε Υπεργολάβο

2.

Επωνυμία
Υπεργολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης
Συνεργασίας

Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική
ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και
πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.
Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Να διαθέτουν τουλάχιστον Δέκα (10) ολοκληρωμένες υλοποιήσεις
υπηρεσιών
Διαδικτύου (Web Services) μεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων
2. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έργα που να
καλύπτουν τα παρακάτω αντικείμενα ή περισσότερα έργα που σωρευτικά
καλύπτουν τα
παρακάτω αντικείμενα.
 Μοντελοποίηση και μετασχηματισμός δεδομένων στο τομέα της υγείας


Ανάλυση, μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση ροών εργασίας



Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της εφαρμογής
νέων επιχειρησιακών διαδικασιών

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
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2.1

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν ή στα οποία συμμετείχαν οι οικονομικοί
φορείς κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο.
Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια
Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του
ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημ/νία)

όπου
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
-

3.

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο
παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου
Αναδόχου

Από τα παραπάνω έργα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τους
οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα έργα που
καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής υπ’ αριθ. 2.
Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του
Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:
1. να διατεθεί ένας (1) Υπεύθυνος Έργου, με 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, ο οποίος να έχει διατελέσει Υπεύθυνος Έργου
σε ένα (1) τουλάχιστον έργο Διαλειτουργικότητας στο τομέα της Υγείας, με
Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών.
2.

να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες:
1. δύο (2) προγραμματιστές με Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών στην
Πληροφορική και 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην
υλοποίηση WEB Services / WEB Service Clients με πρωτόκολλο SOAP
και συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον έργο υλοποίησης WEB Services /
WEB Service Clients με πρωτόκολλο HL7.
2. δύο (2) προγραμματιστές με πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης
εκπαίδευσης στην Πληροφορική και 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική
εμπειρία στην ανάπτυξη n-tier (n>=3) WEB based πληροφοριακών
συστημάτων.
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλει να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακας των στελεχών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
Εταιρεία (σε
Θέση στην
Α/ περίπτωση
Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδα
Α Ένωσης /
Ομάδας Έργου
Έργου
Κοινοπραξίας)

3.1

3.2

Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Παράρτημα)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις
επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί
ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού
αιτήματος.
2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία
4.

5.

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως
συνολικά να καλύπτονται όλες.

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της
χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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3. Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ήτοι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία
υπογραφής της.
Πιο συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Φάσεις του έργου

Διάρκεια

1η Φάση: Υπηρεσίες συντήρησης των
κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

2η Φάση: Υπηρεσίες επέκτασης και
βελτίωσης των κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

Ως τόπος παράδοσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17-19, στην Αθήνα, Τ.Κ. 10187.
4.

Προϋπολογισμός - Αξιολόγηση Προσφορών - Είδος Διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (ήτοι 70.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Φ. 15/110/ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». Ο Π/Υ αναλύεται ως εξής:
Φάσεις του έργου

Προϋπολογισμός σε ευρώ (του Φ.Π.Α
συμπεριλαμβανομένου)

1η Φάση: Υπηρεσίες συντήρησης του ΠΣ

Πενήντα έξι (56.000) ευρώ

2η Φάση: Υπηρεσίες επέκτασης και
βελτίωσης του ΠΣ

Δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα κριθούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5.

Τρόπος Πληρωμής

1η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε

36

ΑΔΑ: 9ΛΠ8465ΦΥΟ-03Β

19PROC004951783 2019-05-15

συμβατικού τριμήνου και με την οριστική παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό.
2η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών επέκτασης και βελτίωσης του Πληροφοριακού
Συστήματος θα πραγματοποιείται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, βάσει των αναλωθέντων
ανθρωποωρών. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε συμβατικού τριμήνου και με την οριστική
παραλαβή των επεκτάσεων-βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στο τρίμηνο αυτό από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις αναλωθείσες ανθρωποώρες.

6. Παράταση / μετάθεση χρόνου παράδοσης
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΠΕ, η
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, μονομερώς από την
Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή
τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
7. Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει
από την ΑΑ., ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα
πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την
εκτέλεση του Έργου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΑ.. Η
ανωτέρω υποχρέωση δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήμα, όχι
όμως σαν αποτέλεσμα παράβασης της παρούσας παραγράφου. Η επιβαλλόμενη με
την παρούσα παράγραφο υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την ΑΑ, με την εξαίρεση της απλής
αναφοράς στο πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε ανακοίνωση που θα αφορά στη
Σύμβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαφήμιση ή την προβολή του, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ζητά την έγγραφη έγκριση της ΑΑ.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της ΑΑ του προσωπικού της ή τρίτων
και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας, που είναι δυνατό να
προκληθεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης αυτής από
τον Ανάδοχο ή τους τυχόν υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα των προς προμήθεια αγαθών και του εξοπλισμού.
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4. Η ημερομηνία έναρξης συντήρησης του έργου θα είναι η ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Οι βλάβες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατά την έναρξη της νέας
σύμβασης συντήρησης, θα αποκαθίσταται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης
5. Η ΑΑ. δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία που μπορεί να επέλθει
στα αγαθά ή στον εξοπλισμό που έχει προκληθεί από χρήση του Αναδόχου, κατά την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
6. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων
ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τυχόν
του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο
Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων έναντι της ΑΑ.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα
απασχολήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
ασφαλιστική νομοθεσία.
8. Γενικοί Όροι
1. Εναλλακτικές προσφορές που αφορούν αντικατάσταση λογισμικού, με λογισμικό
άλλου κατασκευαστή προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες από τον
διαγωνισμό υπηρεσίες, ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.
3. Οι προσφέροντες οφείλουν να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή για
την παροχή συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης
4. Θα πρέπει να παραδοθεί το σύνολο της προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή σε μη
επανεγράψιμο μέσο - CD. Εκτός των δικαιολογητικών συμμετοχής, στα υπόλοιπα
ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης ελληνικών και
αγγλικών χαρακτήρων
5. Να υπάρχει ενιαία αρίθμηση σελίδων στα τεχνικά φυλλάδια η οποία να
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις παραπομπές των πινάκων συμμόρφωσης. Επίσης
είναι επιθυμητό να υπάρχει επισήμανση των αντίστοιχων σημείων στα τεχνικά φύλλα
6. Ποσότητες: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει για τις υπηρεσίες που αφορούν τη
Φάση 2 «Υπηρεσίες επέκτασης και βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος BiHealth», κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό τοις
εκατό 15 .
7. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την
εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω
και εξ επιγενόμενης αιτίας.
8. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει δήλωση ότι αποδέχεται
όλους τους όρους της διακήρυξης, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά
απορρίπτεται.
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9. Εμπιστευτικότητα και διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Υπουργείου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται
από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του αναδόχου σε άλλους
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις
του απέναντι στο Υπουργείο και δεν δεσμεύει το Υπουργείο με κανένα τρόπο χωρίς την
προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
Όλα τα πληροφοριακά γραπτά στοιχεία του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην
αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού και ορίζονται ως
«Εμπιστευτικά», θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή
δημοσιοποιηθούν.
Ο Ανάδοχος και το Υπουργείου κρατούν μυστική κάθε έγγραφη πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση
στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για
την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι
αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο
ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’
οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες
είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το Υπουργείο θα
παραδώσει στον ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο
του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Υπουργείου.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία
στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που
ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα
άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο για τα
μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄ εντολήν του Υπουργείου, και
βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις του Υπουργείου που προκύπτουν από τις
διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (διατάξεις Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν.2472/1997,
εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού), όπως αυτή ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα
ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του ισχύοντα
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νομικού πλαισίου. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται
σε πράξη ή παράληψη του Αναδόχου, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση
των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει
πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά
περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας
υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.
Αν συνεπεία ενδεχομένης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή
πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ εμποδίζεται στη χρήση των
παραδοτέων προϊόντων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με δικές του δαπάνες, τροποποιεί ή αντικαθιστά τα
προϊόντα, χωρίς να μεταβάλλεται το τελικό αποτέλεσμα.
10. Κυριότητα
Όλα τα αποτελέσματα – μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το
Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από
τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου, εκτός αν
ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε τρίτο.
11. Περιβάλλον του Έργου- Υφιστάμενη Κατάσταση
Η εγκατάσταση του κόμβου e-Gov (13 Μονάδες Υγείας & Υπουργείο) περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
11.1 Λογισμικό Υποδομής κόμβου e-Gov
Σε Κάθε κόμβο e-Gov υπάρχει εγκατεστημένος ένας server με windows 2008 ή 2012 και
μια βάση δεδομένων Oracle Express 11g. Στον server αυτό έχει γίνει η εγκατάσταση της
εφαρμογής η οποία θα μπορεί να επικοινωνήσει με τη βάση δεδομένων του αντίστοιχου
νοσοκομείου, να αντλήσει τα δεδομένα και να τα στείλει στο ΒΙ ΥΥ.
11.2 Αρχιτεκτονική
Η μετάπτωση των δεδομένων διενεργείται από μια σειρά από processes όπου:
 Σε πρώτη φάση τα δεδομένα βρίσκονται σε μία βάση δεδομένων (Source Layer) και
προέρχονται από το πηγαίο σύστημα (Native system). Στο Source Layer υπάρχει ένα
set από πίνακες «DataSet» και εκεί πραγματοποιείται το πρώτο βήμα μετατροπής
δεδομένων (mapping) βάσει των προδιαγραφών κωδικοποίησης του Υπουργείου
Υγείας


Σε δεύτερη φάση διενεργείται ο απαραίτητος incremental έλεγχος του Source
Layer ώστε να αποστέλλονται μόνο οι αλλαγές που έχουν προκύψει στο χρονικό
διάστημα από την προηγούμενη λήψη των δεδομένων μέχρι την τρέχουσα. Τα
incremental data αποστέλλονται σε διαφορετική βάση δεδομένων η οποία
αποτελεί το Interface Layer. Αν και αποστέλλονται μόνο τα incremental data στο
Interface Layer, διατηρούνται τα δεδομένα από προηγούμενες λήψεις δεδομένων
αλλά μόνο στην τελευταία τους εικόνα. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα που υπάρχουν
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ήδη θα γίνονται overwrite με την τελευταία version τους και δεν θα προκύπτει
deletion των δεδομένων σε καμία περίπτωση. Deletions θα συμβαίνουν μόνο στα
detail δεδομένα των Incremental heading data όπου θα εισάγονται εκ νέου και
ολοκληρωτικά από το Source Layer.
Heading data είναι τα:
 Εισιτήριο Εσωτερικού Ασθενή
 Διακομιδή Εσωτερικού Ασθενή
 Εξιτήριο Εσωτερικού Ασθενή
 Χρεώσεις Εσωτερικού Ασθενή
 Χρεώσεις Εξωτερικού Ασθενή
 Στοιχεία Προγραμματισμού ραντεβού
 Στοιχεία Αποθήκης
 Στοιχεία Οικονομικής διαχείρισης
 Στοιχεία Προσωπικού
Αντίστοιχα τα detail data είναι τα:
 Διαγνώσεις Εισόδου
 Διαγνώσεις Διακομιδής
 Διαγνώσεις Εξόδου
 Διαγνώσεις Εσωτερικού Ασθενούς
 Νεογνά Εσωτερικού Ασθενούς
 Χρεώσεις Εσωτερικού Ασθενούς
 Διαγνώσεις Εξωτερικού Ασθενούς
 Χρεώσεις Εξωτερικού Ασθενούς
 Είδη
 Κωδικοί Είδους
 Λογαριασμοί
 Επιδόματα

Σε τρίτη φάση διενεργείται το δεύτερο βήμα της μετατροπής των δεδομένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις κωδικοποίησης του BI συστήματος του Υπουργείου Υγείας και
καταλήγουν τα δεδομένα σε μια τρίτη βάση δεδομένων η οποία θα αποτελεί το Final
Layer. Και αυτή η βάση θα περιέχει full info πληροφορία αλλά θα διατηρούνται σε
ξεχωριστά columns και log tables οι απαραίτητες πληροφορίες κατά πόσο έχουν σταλεί τα
δεδομένα μέσω Web Services, τι status έχουν, πότε πραγματοποιήθηκε η αποστολή κτλ.
έτσι ώστε σε περίπτωση επανάληψης της αποστολής να χρησιμοποιούνται μόνο τα
δεδομένα που απέτυχαν να σταλούν.
Τα παραπάνω processes απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα:
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11.3 Εναλλακτικές Εγκαταστάσεις κόμβου e-Gov
Σημειώνεται ότι ο κόμβος e-Gov των Μονάδων Υγείας παρουσιάζει τις ακόλουθες
εναλλακτικές εγκαταστάσεις:
 Εγκατάσταση σε εικονική ή φυσική μηχανή στο τοπικό δίκτυο της Μονάδας Υγείας, η
οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την συγκεκριμένη Μονάδα Υγείας για συγκεκριμένα
Datasets (> 1)
 Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή στο τοπικό δίκτυο μίας Μονάδας Υγείας, η οποία
εξυπηρετεί την συγκεκριμένη αλλά και άλλες Μονάδες Υγείας για συγκεκριμένα
Datasets (1)
 Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή του Cloud του ΕΔΕT για λογαριασμό μιας
συγκεκριμένης Μονάδας Υγείας, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την συγκεκριμένη
Μονάδα Υγείας για συγκεκριμένα Datasets (> 1)
 Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή εταιρίας παροχής υπηρεσιών Μισθοδοσίας, η οποία
εξυπηρετεί ένα σύνολο από Μονάδες Υγείας για ένα συγκεκριμένο Dataset
(Προσωπικό – Μισθοδοσία) (1)
11.4 Αποστολή Δεδομένων
Κλήση

Τύπος δεδομένων αποστολής

Patient Mov – Εισαγωγή ασθενή

HL7
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Patient Mov – Διακομιδή ασθενή

HL7

Patient Mov – Εξιτήριο ασθενή

HL7

Patient Mov – Χρεώσεις εσωτερικού

HL7

ασθενή
Patient Mov – Χρεώσεις εξωτερικού

HL7

ασθενή
PhMat – Αποθήκη

SOAP

HCM – Προσωπικό

SOAP

Financials – Οικονομική Διαχείριση

SOAP

Planning – Ραντεβού

SOAP

11.5 Επεξεργασία Απάντησης
11.5.1 Διαχείριση επιτυχημένων εγγραφών
Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα Web Services επιστρέψουν μία ή περισσότερες
εγγραφές οι οποίες καταχωρηθήκαν επιτυχώς στο σύστημα BI του Υπουργείου Υγείας,
υπάρχει σχετικό process όπου θα καταχωρεί το απαραίτητο status σε αυτές τις εγγραφές.

11.5.2 Διαχείριση απορριπτόμενων εγγραφών
Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα Web Services επιστρέψουν μία η περισσότερες
απορριπτόμενες εγγραφές οι οποίες δεν ήταν δυνατό να καταχωρηθούν στο σύστημα BI
του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει σχετικό process όπου θα διαχειρίζονται τόσο οι
απορριπτόμενες εγγραφές όσο και οι λόγοι απόρριψης των εγγραφών.
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Οι απορριπτόμενες εγγραφές χαρακτηρίζονται απορριπτόμενες τόσο στο Final Layer όσο
και στο Interface Layer και οι λόγοι απόρριψης θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή περιοχή
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση τους.

Μετά από οποιαδήποτε επεξεργασία για την διόρθωση λαθών είναι δυνατή η εκκίνηση
του ίδιου μηχανισμού αποστολής δεδομένων με την διαφορά ότι θα αποστέλλει μόνο τις
απορριπτόμενες εγγραφές ώστε να μπορέσουν να καταχωρηθούν στο σύστημα BΙ του
Υπουργείου Υγείας.

Κατά την λήψη νέων δεδομένων από το source layer, το Incremental process θα κάνει
overwrite τυχόν νέες ή τροποποιημένες εγγραφές στο Interface Layer. Σε περίπτωση που
υπήρχε status απόρριψης θα διαγράφεται.
Ο ίδιος μηχανισμός αποστολής δεδομένων μέσω των Web Services θα επαναλαμβάνεται
τόσο για τις νέες εγγραφές όσο και για τις απορριπτόμενες.
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12. Αναλυτική Περιγραφή παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης
Αναλυτικά, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

12.1. Υπηρεσίες Συντήρησης & Διασφάλισης Διαθεσιμότητας
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας των κόμβων e-Gov βάσει προκαθορισμένου συμβολαίου
συντήρησης (Service Level Agreement SLA –Κεφ.15). Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν τους
μηχανισμούς και τις εφαρμογές BICONN που περιγράφονται παραπάνω και μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν:
 Συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των κόμβων e-Gov και τακτική ενημέρωση
του Υπουργείου μέσω προτυποποιημένων ηλεκτρονικών αναφορών για την συνολική
υποδομή και κάθε συστατικό της - Υλοποίηση ρυθμίσεων για την συνεχή
βελτιστοποίηση της απόδοσης
 Διαχείριση (administration) εφαρμογών και λογισμικού υποδομής και των σχετικών
παραμετροποιήσεων της συνολικής αρχιτεκτονικής (τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο
και σε επίπεδο εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται από την εκάστοτε Μονάδα Υγείας)
 6-μηνη προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων / κόμβων e-Gov, στο πλαίσιο της
οποίας θα ελέγχεται η συνολική υποδομή (σε φυσικό επίπεδο), ο χώρος εγκατάστασης,
το δίκτυο καθώς και τα μέτρα ασφαλείας.
 Άμεση αντιμετώπιση / διόρθωση σφαλμάτων / δυσλειτουργιών σε τεχνικό (υποδομή)
και λογικό επίπεδο (δεδομένα).
o Σημείωση: Αφορά και στην διόρθωση των σφαλμάτων / δυσλειτουργιών που
θα έχουν καταγραφεί μέχρι και την έναρξη της σύμβασης (εντός μηνός από την
υπογραφή της)
 Λειτουργία κέντρου καταγραφής και διάγνωσης βλαβών / προβλημάτων σε επίπεδο
24x7x365
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Εφαρμογή και διαχείριση μηχανισμού πλήρους back up (λογισμικό εφαρμογών,
υποδομής και δεδομένα).

Σημειώνεται ότι το λογισμικό συστήματος, υποδομής και εφαρμογών που απαρτίζει τον
κόμβο e-Gov (όπως περιγράφεται στο παρόν) δεν δύναται να αντικατασταθεί με άλλο
αντίστοιχο λογισμικό για τουλάχιστον 5 έτη, λόγω της συγχρηματοδότησης υλοποίησης
των κόμβων e-Gov από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΣΠΑ).

12.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών & Διαχειριστών
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης διαχειριστών και χρηστών (> 10 άτομα κατά μέσο
όρο ανά Μονάδα Υγείας) με δυνατότητα απόκρισης και εξυπηρέτησης επί 24ώρου
βάσεως - Χρήση εργαλείου καταγραφής των αιτημάτων(, και των χρόνων απόκρισης /
εξυπηρέτησης.
 Ένταξη νέων χρηστών Μονάδων Υγείας στις εφαρμογές e-Gov με στόχο την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των λογικών σφαλμάτων στα δεδομένα
(μεγιστοποίηση της ποιότητας και πληρότητας των δομών δεδομένων των ΟΠΣΥ)
 Παροχή πρόσθετης on the job εκπαίδευσης αναφορικά με τις εφαρμογές e-Gov στους
τελικούς χρήστες και διαχειριστές των εφαρμογών BICONN (τουλάχιστον 8 ώρες ανά
Μονάδα Υγείας).
 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου των μηχανισμών ενημέρωσης Datasets των
κατασκευαστών ΟΠΣΥ και υποβολή αναφορών σφαλμάτων / ζητημάτων
 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των κόμβων e-Gov (σε συνδυασμό με τις απαραίτητες
υπηρεσίες παραμετροποίησης ελέγχου και θέσης σε πλήρη λειτουργία της συνολικής
λογισμικής υποδομής), σε άλλη φυσική ή εικονική υποδομή, όποτε και όπου υποδείξει
το Υπουργείο
 Ολοκληρωμένη διαχείριση των κωδικοποιήσεων των μηνυμάτων, καθώς και των
αντιστοιχίσεων αυτών με τις κωδικοποιήσεις των ΟΠΣΥ – Υποστήριξη των Μονάδων
Υγείας στην τροποποίηση / βελτιστοποίηση των κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούν
προς την κατεύθυνση εφαρμογής κοινών κωδικοποιήσεων σε όλες τις Μονάδες Υγείας
 Παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης στις
Μονάδες Υγείας με στόχο την ελαχιστοποίηση των λογικών σφαλμάτων στα
διακινούμενα μηνύματα, που οφείλονται σε ανεπαρκείς ή ανεπίκαιρες κωδικοποιήσεις
– Τεκμηρίωση εύρους και κόστους υπηρεσιών τρίτων, ιδίως όταν η αντιμετώπιση των
ανωτέρω ζητημάτων απαιτεί την επέμβαση των κατασκευαστών ΟΠΣΥ.

12.3. Υπηρεσίες εγκατάστασης νέων εκδόσεων εφαρμογών και λογισμικού υποδομής
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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Παραγωγή τουλάχιστον μίας βασικής ενημέρωσης (νέας έκδοσης) του λογισμικού
εφαρμογών του κόμβου e-Gov ανά εξάμηνο, με σημαντική ανανέωση του User
Interface, των παρεχόμενων reports και της λειτουργικότητας αυτού (βάσει
απαιτήσεων του Υπουργείου)
Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού υποδομής, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου
Ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση δοκιμαστικού περιβάλλοντος κόμβου e-Gov (σε
ίδιες εγκαταστάσεις), στο οποίο θα διεξάγονται εντατικές δοκιμές πριν την
εγκατάσταση νέων εκδόσεων ή την εγκατάσταση updates διόρθωσης σφαλμάτων
στους παραγωγικούς κόμβους
Θέση σε λειτουργία και διαχείριση μηχανισμού αυτοματοποιημένης ενημέρωσης
(update) των κόμβων (update center) με νέες εκδόσεις / patches του λογισμικού
εφαρμογών ή/και υποδομής (κατόπιν ελέγχου τους στο δοκιμαστικό περιβάλλον).

12.4. Υπηρεσίες Διαχείρισης Κατανεμημένου Δικτύου
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Υποστήριξη των Μονάδων Υγείας στην διαχείριση των κωδικών πρόσβασης στα VMs,
το λειτουργικό σύστημα, τις βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές, καθώς και των
κλειδιών κρυπτογράφησης των δεδομένων και των στοιχείων πιστοποίησης της
επικοινωνίας με το BI-Health
 Προσαρμογή εφαρμογών e-Gov σε αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ή/και βάσει
αναγκών που προκύπτουν από το εφαρμοζόμενο σύστημα διοίκησης των Μονάδων
Υγείας - Διαχείριση και συντήρηση / επικαιροποίηση των Datasets των κατασκευαστών
ΟΠΣΥ σε συνεχή βάση (διαχείριση εκδόσεων)
 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την διαμόρφωση νέων δεικτών / αναλύσεων ή
την βελτιστοποίηση υφιστάμενων (σε επίπεδο BI-Health), κατόπιν τεκμηριωμένης
ανάλυσης των διακινούμενων δεδομένων, και του τρέχοντος προγραμματισμού για
αλλαγή / βελτιστοποίηση των μηνυμάτων
 Σχεδιασμός & εξαγωγή ad hoc εξειδικευμένων και σύνθετων αναφορών (σε
ηλεκτρονική μορφή), κατόπιν εντολής του Υπουργείου, αναφορικά με την
παραγωγικότητα των διασυνδέσεων των κόμβων e-Gov με το BI-Health, και την
ποιότητα / πληρότητα των διακινούμενων δεδομένων – Υποβολή τεκμηριωμένων
εισηγήσεων με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβάσεων
αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων
 Σχεδιασμός και διεξαγωγή δοκιμών και ελέγχων του συνολικού τεχνολογικού
περιβάλλοντος που εμπλέκεται και υποστηρίζει την διακίνηση των μηνυμάτων, σε
τακτική βάση, αλλά και κάθε φορά που πραγματοποιούνται αλλαγές ή βελτιώσεις σε
ένα ή περισσότερα σημεία του μηχανισμού διασύνδεσης (π.χ. BI-Health, ΟΠΣΥ κλπ) –
Πλήρης εφαρμογή και διαχείριση διαδικασίας Change Management σε όλο το εύρος
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των εμπλεκόμενων υποδομών / εφαρμογών (τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο).
12.5. Δημιουργία μηχανισμού αναφορών
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα
μηχανισμό αναφορών για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας στο να παρακολουθεί σε
συνεχή βάση το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση κάθε κατανεμημένου κόμβου e-Gov
των 13 Μονάδων Υγείας.
Κατ’ ελάχιστον ο μηχανισμός θα είναι υπεύθυνος για την τακτική, αυτόματη αποστολή
δεδομένων logging & reporting στην εγκατάσταση «Control Center”, η οποία θα βρίσκεται
σε υποδομές του Υπουργείου Υγείας (ή όπου αυτό υποδείξει).
Συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει από κάθε κόμβο e-Gov να συνθέσει
μήνυμα με περιεχόμενο την εκάστοτε αναφορά, και την αποστολή του στον κόμβο e-Gov
του Υπουργείου Υγείας με τα κάτωθι κατ’ ελάχιστον πεδία:
- ‘Όνομα Μονάδας Υγείας
- Τύπος αναφοράς
- Αναφερόμενο Μήνυμα (Εισιτήριο, εξιτήριο, διακομιδή, κ.α.)
- Σύνολο εγγραφών στην εφαρμογή BICONN
- Σύνολο ενεργών εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN
- Σύνολο διαγραμμένων εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN (εγγραφές οι οποίες
ακυρώθηκαν πριν γίνει η αποστολή στο ΒΙ)
- Σύνολο αποστολών μηνυμάτων στο ΒΙ
- Κατάσταση (System status)
- Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζονται συγκεντρωτικά (όλες οι Μονάδες Υγείας) και
αναλυτικά (για κάθε Μονάδα Υγείας), κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι τύποι αναφορών:
- Αναφορές επικοινωνίας
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενη Ενέργεια Μηνύματος
Πλήθος Αποστολών
Πλήθος Επιτυχημένων Αποστολών
Πλήθος Αποτυχημένων Αποστολών
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
- Αναφορές σφαλμάτων
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενος Τύπος Μηνύματος
Πλήθος Εμφανίσεων Σφάλματος
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
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- Αναφορές ανά μήνυμα
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενο Μήνυμα
Σύνολο εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN
Σύνολο ενεργών εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN
Σύνολο διαγραμμένων εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN (εγγραφές οι οποίες
ακυρώθηκαν πριν γίνει η αποστολή στο ΒΙ)
Σύνολο αποστολών μηνυμάτων στο ΒΙ
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
- Αναφορές ανά ενέργεια
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενη Ενέργεια Μηνύματος
Σύνολο αποστολών μηνυμάτων στο ΒΙ
Σύνολο επιτυχημένων αποστολών
Σύνολο αποτυχημένων αποστολών
Μέσος χρόνος παραμονής μηνυμάτων με αποτυχημένη αποστολή σε ώρες
(μετράει από την χρονική στιγμή της πρώτης αποτυχημένης αποστολής μέχρι
τώρα)
Σύνολο μηνυμάτων προς αποστολή στο ΒΙ (δεν έχουν ακόμα σταλεί)
Σύνολο μηνυμάτων που η αποστολή τους έχει ακυρωθεί
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης

13. Αναλυτική Περιγραφή παροχής Υπηρεσιών Επέκτασης και Βελτίωσης
Υπηρεσίες Υλοποίησης & Λοιπές Υπηρεσίες (ad hoc υπηρεσίες)
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα μηχανικών λογισμικού για τουλάχιστον
τριακόσιες (300) ανθρωποώρες για την υλοποίηση επεκτάσεων, βελτιώσεων, προσθηκών
και πάσης φύσης εργασιών εμπλουτισμού της λειτουργικότητας των κόμβων e-Gov,
εφόσον προκύψει ανάλογη ανάγκη κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται στην περίπτωση αυτή θα είναι η ακόλουθη:



Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει γραπτό αίτημα περιγράφοντας στο μέγιστο
δυνατό βαθμό την αιτούμενη επέκταση-βελτίωση.
Ο Ανάδοχος θα κάνει εκτίμηση των αναγκαίων ανθρωποωρών και θα υποβάλλει
γραπτή προσφορά και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την Αναθέτουσα
Αρχή.
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει την προσφορά και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της αιτούμενης επέκτασης-βελτίωσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκκινήσει την αιτούμενη επέκταση-βελτίωση το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γραπτή αποδοχή της σχετικής
προσφοράς, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το παραπάνω θα ακολουθείται εφόσον προκύπτει ανάλογη ανάγκη κατά τη διάρκεια της
σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων ανθρωποωρών και του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας, και
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Υποστήριξη του Υπουργείου στην βελτιστοποίηση των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων.
Περιλαμβάνει:
o Τεκμηρίωση απαιτούμενων τροποποιήσεων σε επίπεδο δομής, δεδομένων,
κωδικοποιήσεων κλπ των προδιαγραφών των μηνυμάτων, κατόπιν εντολής του
Υπουργείου
o Υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών στην πλευρά των κόμβων e-Gov
(BICONN)
o Ανασχεδιασμός των Datasets και διαχείριση της επικοινωνίας με τους
κατασκευαστές ΟΠΣΥ.
o Αναλυτικός σχεδιασμός των απαιτούμενων αλλαγών από πλευράς BI-Health,
και συντονισμός / παρακολούθηση των εργασιών του κατασκευαστή – τεχνική
υποστήριξη όπου απαιτείται
Οι ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να αφορούν και στην ένταξη νέων μηνυμάτων στον
μηχανισμό διασύνδεσης Μονάδων Υγείας με τον κεντρικό κόμβο Bi-Health του Υπουργείου
(π.χ. προγραμματισμός εφημεριών, χρόνοι αναμονής σε εξωτερικά ιατρεία κλπ)
 Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων (Νοσοκομείων, Κατασκευαστών ΟΠΣΥ,
Κατασκευαστή BI-Health, Οργανισμών υπεύθυνων για Κωδικοποιήσεις κλπ) με στόχο
την συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κόμβων e-Gov. Περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
o Καταγραφή και τεκμηρίωση ζητημάτων προς συζήτηση
o Προγραμματισμός, οργάνωση και υποστήριξη τακτικών συναντήσεων
o Σύνταξη και υποβολή τακτικών αναφορών στο Υπουργείο σχετικά με την
πρόοδο των εργασιών του δικτύου εμπλεκομένων κλπ.
 Ολοκληρωμένη διαχείριση των κωδικοποιήσεων του BI-Health που αφορούν στα
οργανογράμματα των Μονάδων Υγείας, καθώς και των αντιστοιχίσεων αυτών με τους
κωδικούς τμημάτων που είναι καταχωρημένοι στα ΟΠΣΥ – Υποστήριξη των Μονάδων
Υγείας στην πλήρη αποτύπωση των οργανογραμμάτων τους, και στην χρήση κοινών
κανόνων κωδικοποίησης με στόχο την πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές που
τίθενται από το Υπουργείο – Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των
εμπλεκόμενων διαδικασιών
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Συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Ασφάλειας, μελέτη και
αξιολόγηση μεθόδων, πρακτικών και τεχνικών λύσεων σε δοκιμαστικό περιβάλλον Υποβολή στο Υπουργείο (σε διμηνιαία βάση) αναφοράς με αναλυτική τεκμηρίωση
προτεινόμενων (προς εφαρμογή) μέτρων διασφάλισης των κόμβων e-Gov (αφού αυτά
δοκιμαστούν στο δοκιμαστικό περιβάλλον αλλά και σε πιλοτικό επίπεδο)
Aνάπτυξη νέων (μικρής κλίμακας) εφαρμογών (αξιοποιώντας την υποδομή λογισμικού
του κόμβου e-Gov), με στόχο την ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών ενός ή
περισσοτέρων τμημάτων των Μονάδων Υγείας, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα
υφιστάμενα ΟΠΣΥ (π.χ. διαχείριση εγγράφων, εφαρμογές συνεργασίας,
αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών, εξυπηρέτηση / ενημέρωση πολιτών,
διαλειτουργικότητα κλπ)
Λειτουργική αναβάθμιση των κόμβων e-Gov, για την κάλυψη ειδικών αναγκών που
ενδέχεται να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης mini εφαρμογής BI για
την ανάλυση των παραγόμενων logging δεδομένων από την διακίνηση των μηνυμάτων,
ως εργαλείο υποστήριξης λήψης απόφασης της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας στο
πλαίσιο βελτιστοποίησης των συστημάτων εργασίας και των διαδικασιών
εξυπηρέτησης, καθώς και στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας των
δεδομένων των ΟΠΣΥ
Συμμετοχή και υποστήριξη συναντήσεων ή ομάδων εργασίας του Υπουργείου
(εσωτερικές ή με τρίτους φορείς) παρέχοντας αναφορές και λοιπό τεκμηριωτικό υλικό
σχετικά με την λειτουργία των κόμβων e-Gov και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν
εφαρμοστεί, εκπονώντας μικρής κλίμακας μελέτες στο πεδίο της διαλειτουργικότητας
(interoperability) και της ολοκλήρωσης επιχειρησιακών συστημάτων (enterprise
integration), και εν γένει παρέχοντας συμβουλές όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί, με
απώτερο στόχο την διευκόλυνση και ενίσχυση των διαδικασιών στρατηγικού
σχεδιασμού του Υπουργείου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της
Διοικητικής Μεταρρύθμισης (π.χ. ανάπτυξη της ψηφιακής εξωστρέφειας των Μονάδων
Υγείας, επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ Μονάδων Υγείας και μεταξύ αυτών με
τρίτους φορείς, εφαρμογή του Ιατρικού Φακέλου Πολίτη κλπ).

14. Παραδοτέα του έργου
Τα παραδοτέα του έργου αφορούν τα εξής:
 Π.1.ν. Αναφορά Υπηρεσιών: Υποβάλλεται ανά τρίμηνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου
του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς, και περιλαμβάνει αναλυτική
τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
 Π.2. Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια Χρήσης & Διαχείρισης κόμβου e-Gov: Υποβάλλεται
στο τέλος του έργου.
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15. Όροι διαθεσιμότητας Συμβολαίου Συντήρησης (SLA)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες τηρώντας τα ελάχιστα όρια
διαθεσιμότητας των κόμβων e-Gov που ορίζονται στη συνέχεια.
Ορισμοί:
 Λογισμικό: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού συστήματος, υποδομής και
εφαρμογών που απαρτίζουν τον κόμβο e-Gov, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων
στηρίζει τη λειτουργικότητα του κόμβου
 Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού, η οποία επηρεάζει
άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’
επέκταση την διαθεσιμότητα ή απόδοση του κόμβου e-Gov.
 Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού, η οποία δεν
επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου
και κατ’ επέκταση την διαθεσιμότητα ή απόδοση του κόμβου e-Gov.
 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες
ημέρες.
 ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
 Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από
την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά
διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε
μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:
 Δώδεκα (12) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η
ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ
 Δώδεκα (12) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης
εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης
 Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό
διάστημα από την αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της.
Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας
προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:
 Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της
δυσλειτουργίας αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ
 Είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης
εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας
ΙΒ.1. Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:
Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης, για
κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.
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Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους
συντήρησης, για κάθε επιπλέον ώρα μη αποκατάστασης της δυσλειτουργίας, εφόσον
αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι
εκτός ΚΩΚ.
Διευκρινίζεται ότι:
1) Ένα υποσύστημα / υπηρεσία του κόμβου e-Gov θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν
είναι μη διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.
2) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων
του κόμβου e-Gov (λογισμικό συστήματος, υποδομής και εφαρμογών) που
εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της
ρήτρας.
ΙΒ.2. Επιπρόσθετες ρήτρες
 Αν μια μονάδα (λογισμικού) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για χρονική
περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός
μήνα, πέραν των ως άνω αναφερόμενων ρητρών, δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα
μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή.
Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο εξοπλισμός
φιλοξενίας των κόμβων e-Gov προκαλέσει αποδεδειγμένα δυσλειτουργία στον κόμβο eGov.
ΙΒ.3. Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας
Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας των κόμβων e-Gov
(Planned Outages), σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται
τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Υπουργείο Υγείας, και θα πρέπει
να τεκμηριώνεται κατάλληλα.
 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον
ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
 Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας κόμβου e-Gov θα
συμφωνείται ρητά μεταξύ των δύο μερών.
 Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη
ενότητα).
 Η χρονική περίοδος απώλειας λειτουργίας του κόμβου e-Gov που οφείλεται σε
προγραμματισμένη διακοπή δε θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών
Κριτηρίων.
Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί
την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος,
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τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας λειτουργίας του κόμβου e-Gov θεωρείται ως
βλάβη.

16. Διακοπή Υποστήριξης
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση παροχής
των παραπάνω υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον Ανάδοχο, με πρότερη έγγραφη
ειδοποίηση δύο (2) μηνών.

1
2

Υπηρεσίες συντήρησης των
κόμβων e-Gov (σε έτη)
Υπηρεσίες επέκτασης και
βελτίωσης των κόμβων e-Gov
(σε ώρες)
Σύνολο

2

3

4

5

6

Προσφερόμενη
Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο (με
ΦΠΑ)

α/α Περιγραφή

1

Απαιτούμενη
Ποσότητα

17. Πίνακας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

1
300

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει και τον
παραπάνω πίνακα οικονομικής προσφοράς, χωρίς τιμές, στον οποίο πρέπει να
συμπληρωθεί μόνο η στήλη 2.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή
του παραπάνω πίνακα οικονομικής προσφοράς, στον οποίο όμως θα πρέπει να
συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες.
Στην σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται η συμπληρωμένη οικονομική προσφορά
του Αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα
διοίκησης Έργου)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο

Εργοδότης

Θέση1 και Καθήκοντα στο Έργο

Απασχόληση
στο Έργο
Περίοδος
(από Α/Μ
έως)
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___

1

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………
Ημερομηνία έκδοσης …………………………...
Προς το «……………………………………..…» (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. …………………………..
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………..……………

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) …………………………… οδός
……………………………………………...….. αριθ. ……………. ως Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας,
ως αγοραστές, Σύμβαση με αρ……….., που θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου
…………………………..…………………………………………….., συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. .…..%
ΕΥΡΩ………………………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2019 Διακήρυξης
«Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης
και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το
μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που
αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health» και ότι
σύμφωνα με σχετικό όρο στη Σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών
δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρείας …………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1)
…………….…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει
μέσα σε τρεις (03) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε
όρο της Σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωσή μας που
απορρέει από την παρούσα.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αριθμ. /2019
Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών
λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης
των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την
αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health
Στ… ……..…..…..……….., σήμερα …………. …..…/……/………., μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 17-19, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… ……………………………… …………
…………………………………….., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου της ………….. εταιρείας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ.
…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..) [ή, ενδεχομένως, της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)
……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… ………………………. (οδός ………………
αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ...
…………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 4412/2016 με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
1.2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
1.3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), όπως ισχύει.
1.4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄/115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
1.6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204//15-09-2011) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
1.7. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄/107/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικά της παραγράφου Ζ΄.
1.9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.10. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
1.11. Των άρθρων 27 & 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄/29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
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1.12. Του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄/176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
και του άρθρου 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’/21/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
1.13. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/2005).
1.14. Του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017.
1.15. Του Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ Α΄/116/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» περί διορισμού του κ.
Ανδρέα Ξανθού στη θέση του Υπουργού Υγείας.
17.16. Την υπ’ αριθμ Α1β/ΓΠ οικ.3899/19-1-2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας. (ΦΕΚ 94/23-01-2017).
17.17. Του άρθρου 81 του Ν. 4600/2019(ΦΕΚ Α΄/43/9-03-2019) Τροποποίηση οργανισμού
Υπουργείου Υγείας.
17.18. Του άρθρου 43 & 44 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’/52/2019.

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. Την ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/08-07-2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης –
επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
2.2. Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
[ΦΕΚ Β΄/3400/20-12-2012]
2.3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.ε./Γ.Π.οικ. 99860/21-12-2018 Απόφαση «Συγκρότηση
Επιτροπών Διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και υλικών που
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας» με τις τροποποιήσεις όπως αυτές ισχύουν ΑΔΑ:66ΙΔ465ΦΥΟ-ΟΛΛ-2.
2.4 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.ε./Γ.Π.οικ.99855/21-12-2018 Απόφαση «Συγκρότηση
Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής υλικών, εκτέλεσης εργασιών και παροχής
υπηρεσιών, ανά κατηγορίες, για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας με τις τροποποιήσεις όπως αυτές ισχύουν ΑΔΑ: Ω4ΟΚ465ΦΥΟ-ΙΔΟ.
2.5. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π./οικ 3899/19-1-2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας. (ΦΕΚ 94/23-01-2017).
2.6. Την με αρ. πρωτ.: Α5(α)/Φ 1011/ΓΠ/οικ 94250/4-12-2019 Απόφαση με θέμα
««Έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και
αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το
μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που
αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο Bi-Health»
[Πρωτογενές αίτημα, ΑΔΑΜ: 18REQ004132767 2018-12-05.
2.7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: B3α/οικ.10177/7-2-2019 Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής
Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ από τον Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001 και
προέγκριση 10.000,00 ευρώ για το έτος 2020 η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο
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Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας με α/α 16075
(ΑΔΑ:ΨΓΛΗ465ΦΥΟ-ΙΩ1).
2.8. Την υπ’ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής «……………………………
……………………………………………………………»
2.9. Την από …/…/……. και με αριθμ. πρωτ. …….//…..-….-……. προσφορά του Αναδόχου, που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης.
2.10. Την υπ΄ αριθμ………//……-……-…… Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης στον
Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

3. Τα κάτωθι έγγραφα:
3.1. Το από 17/12/2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ηλεκτ. Διακυβέρνησης με τις
τεχνικές προδιαγραφές για το έργο που αφορά Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης,
Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που
συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες
Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων στον κεντρικό κόμβο
Bi-Health.
3.2. Την υπ’αριθμ………..//…..-…..-……Ανακοίνωση Κατακύρωσης προς ………………………

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο του παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης των κόμβων e-Gov στις Μονάδες Υγείας που αναφέρονται στον Πίνακα.1,
αλλά και του κόμβου e-Gov του Υπουργείου Υγείας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη
αποστολή μηνυμάτων από τις Μονάδες Υγείας προς το BI-Health και την απρόσκοπτη
αποστολή αναφορών λειτουργίας & μηνυμάτων από τις Μονάδες Υγείας προς το
Υπουργείο Υγείας
Πίνακας 1
ΑΑ
1
2
3
4

ΥΠΕ
7η ΥΠΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

2η ΥΠΕ
3η ΥΠΕ

Γ.Ν.- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ"
Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη συντήρηση και υποστήριξη των πέντε (5) web
services, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα»
της ΚτΠ ΑΕ, για την αποστολή αναλυτικών δεδομένων επιλεγμένων Μονάδων Υγείας στον
κεντρικό κόμβο Bi-Health. Τα web services αυτά διασφαλίζουν την μεταφορά αναλυτικών
δεδομένων Ασθενή, Αποθήκης, Προσωπικού, Οικονομικής Διαχείρισης και
Προγραμματισμού Ραντεβού στα αντίστοιχα πεδία του συστήματος ΒΙ του Υπουργείου
Υγείας
Το παρόν έργο, περιγράφεται από τον κωδικό είδους CPV 72253200-5 «Υπηρεσίες
συντήρησης συστημάτων πληροφορικής».
ΑΡΘΡΟ 3
Τόπος παράδοσης προμηθειών
Ως τόπος παράδοσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17-19, στην Αθήνα, Τ.Κ. 10187.
ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της.
ΑΡΘΡΟ 5
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Περιβάλλον του Έργου- Υφιστάμενη Κατάσταση
Η εγκατάσταση του κόμβου e-Gov (13 Μονάδες Υγείας & Υπουργείο) περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
1.1 Λογισμικό Υποδομής κόμβου e-Gov
Σε Κάθε κόμβο e-Gov υπάρχει εγκατεστημένος ένας server με windows 2008 ή 2012 και
μια βάση δεδομένων Oracle Express 11g. Στον server αυτό έχει γίνει η εγκατάσταση της
εφαρμογής η οποία θα μπορεί να επικοινωνήσει με τη βάση δεδομένων του αντίστοιχου
νοσοκομείου, να αντλήσει τα δεδομένα και να τα στείλει στο ΒΙ ΥΥ.
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Η μετάπτωση των δεδομένων διενεργείται από μια σειρά από processes όπου:
 Σε πρώτη φάση τα δεδομένα βρίσκονται σε μία βάση δεδομένων (Source Layer) και
προέρχονται από το πηγαίο σύστημα (Native system). Στο Source Layer υπάρχει
ένα set από πίνακες «DataSet» και εκεί πραγματοποιείται το πρώτο βήμα
μετατροπής δεδομένων (mapping) βάσει των προδιαγραφών κωδικοποίησης του
Υπουργείου Υγείας


Σε δεύτερη φάση διενεργείται ο απαραίτητος incremental έλεγχος του Source
Layer ώστε να αποστέλλονται μόνο οι αλλαγές που έχουν προκύψει στο χρονικό
διάστημα από την προηγούμενη λήψη των δεδομένων μέχρι την τρέχουσα. Τα
incremental data αποστέλλονται σε διαφορετική βάση δεδομένων η οποία
αποτελεί το Interface Layer. Αν και αποστέλλονται μόνο τα incremental data στο
Interface Layer, διατηρούνται τα δεδομένα από προηγούμενες λήψεις δεδομένων
αλλά μόνο στην τελευταία τους εικόνα. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα που
υπάρχουν ήδη θα γίνονται overwrite με την τελευταία version τους και δεν θα
προκύπτει deletion των δεδομένων σε καμία περίπτωση. Deletions θα συμβαίνουν
μόνο στα detail δεδομένα των Incremental heading data όπου θα εισάγονται εκ
νέου και ολοκληρωτικά από το Source Layer.
Heading data είναι τα:
 Εισιτήριο Εσωτερικού Ασθενή
 Διακομιδή Εσωτερικού Ασθενή
 Εξιτήριο Εσωτερικού Ασθενή
 Χρεώσεις Εσωτερικού Ασθενή
 Χρεώσεις Εξωτερικού Ασθενή
 Στοιχεία Προγραμματισμού ραντεβού
 Στοιχεία Αποθήκης
 Στοιχεία Οικονομικής διαχείρισης
 Στοιχεία Προσωπικού
Αντίστοιχα τα detail data είναι τα:
 Διαγνώσεις Εισόδου
 Διαγνώσεις Διακομιδής
 Διαγνώσεις Εξόδου
 Διαγνώσεις Εσωτερικού Ασθενούς
 Νεογνά Εσωτερικού Ασθενούς
 Χρεώσεις Εσωτερικού Ασθενούς
 Διαγνώσεις Εξωτερικού Ασθενούς
 Χρεώσεις Εξωτερικού Ασθενούς
 Είδη
 Κωδικοί Είδους
 Λογαριασμοί
 Επιδόματα
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Σε τρίτη φάση διενεργείται το δεύτερο βήμα της μετατροπής των δεδομένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις κωδικοποίησης του BI συστήματος του Υπουργείου Υγείας και
καταλήγουν τα δεδομένα σε μια τρίτη βάση δεδομένων η οποία θα αποτελεί το Final
Layer. Και αυτή η βάση θα περιέχει full info πληροφορία αλλά θα διατηρούνται σε
ξεχωριστά columns και log tables οι απαραίτητες πληροφορίες κατά πόσο έχουν σταλεί τα
δεδομένα μέσω Web Services, τι status έχουν, πότε πραγματοποιήθηκε η αποστολή κτλ.
έτσι ώστε σε περίπτωση επανάληψης της αποστολής να χρησιμοποιούνται μόνο τα
δεδομένα που απέτυχαν να σταλούν.
Τα παραπάνω processes απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα:

1.3 Εναλλακτικές Εγκαταστάσεις κόμβου e-Gov
Σημειώνεται ότι ο κόμβος e-Gov των Μονάδων Υγείας παρουσιάζει τις ακόλουθες
εναλλακτικές εγκαταστάσεις:
 Εγκατάσταση σε εικονική ή φυσική μηχανή στο τοπικό δίκτυο της Μονάδας Υγείας, η
οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την συγκεκριμένη Μονάδα Υγείας για συγκεκριμένα
Datasets (> 1)
 Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή στο τοπικό δίκτυο μίας Μονάδας Υγείας, η οποία
εξυπηρετεί την συγκεκριμένη αλλά και άλλες Μονάδες Υγείας για συγκεκριμένα
Datasets (1)
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Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή του Cloud του ΕΔΕT για λογαριασμό μιας
συγκεκριμένης Μονάδας Υγείας, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την συγκεκριμένη
Μονάδα Υγείας για συγκεκριμένα Datasets (> 1)
Εγκατάσταση σε εικονική μηχανή εταιρίας παροχής υπηρεσιών Μισθοδοσίας, η οποία
εξυπηρετεί ένα σύνολο από Μονάδες Υγείας για ένα συγκεκριμένο Dataset
(Προσωπικό – Μισθοδοσία) (1)

1.4 Αποστολή Δεδομένων
Κλήση

Τύπος δεδομένων αποστολής

Patient Mov – Εισαγωγή ασθενή

HL7

Patient Mov – Διακομιδή ασθενή

HL7

Patient Mov – Εξιτήριο ασθενή

HL7

Patient Mov – Χρεώσεις εσωτερικού

HL7

ασθενή
Patient Mov – Χρεώσεις εξωτερικού

HL7

ασθενή
PhMat – Αποθήκη

SOAP

HCM – Προσωπικό

SOAP

Financials – Οικονομική Διαχείριση

SOAP

Planning – Ραντεβού

SOAP

1.5 Επεξεργασία Απάντησης
1.5.1 Διαχείριση επιτυχημένων εγγραφών
Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα Web Services επιστρέψουν μία ή περισσότερες
εγγραφές οι οποίες καταχωρηθήκαν επιτυχώς στο σύστημα BI του Υπουργείου Υγείας,
υπάρχει σχετικό process όπου θα καταχωρεί το απαραίτητο status σε αυτές τις εγγραφές.
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1.5.2 Διαχείριση απορριπτόμενων εγγραφών
Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα Web Services επιστρέψουν μία η περισσότερες
απορριπτόμενες εγγραφές οι οποίες δεν ήταν δυνατό να καταχωρηθούν στο σύστημα BI
του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει σχετικό process όπου θα διαχειρίζονται τόσο οι
απορριπτόμενες εγγραφές όσο και οι λόγοι απόρριψης των εγγραφών.
Οι απορριπτόμενες εγγραφές χαρακτηρίζονται απορριπτόμενες τόσο στο Final Layer όσο
και στο Interface Layer και οι λόγοι απόρριψης θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή περιοχή
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση τους.

Μετά από οποιαδήποτε επεξεργασία για την διόρθωση λαθών είναι δυνατή η εκκίνηση
του ίδιου μηχανισμού αποστολής δεδομένων με την διαφορά ότι θα αποστέλλει μόνο τις
απορριπτόμενες εγγραφές ώστε να μπορέσουν να καταχωρηθούν στο σύστημα BΙ του
Υπουργείου Υγείας.
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Κατά την λήψη νέων δεδομένων από το source layer, το Incremental process θα κάνει
overwrite τυχόν νέες ή τροποποιημένες εγγραφές στο Interface Layer. Σε περίπτωση που
υπήρχε status απόρριψης θα διαγράφεται.
Ο ίδιος μηχανισμός αποστολής δεδομένων μέσω των Web Services θα επαναλαμβάνεται
τόσο για τις νέες εγγραφές όσο και για τις απορριπτόμενες.

2. Αναλυτική Περιγραφή παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης
Αναλυτικά, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

2.1. Υπηρεσίες Συντήρησης & Διασφάλισης Διαθεσιμότητας
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας των κόμβων e-Gov βάσει προκαθορισμένου συμβολαίου
συντήρησης (Service Level Agreement SLA –Κεφ.15). Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν τους
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μηχανισμούς και τις εφαρμογές BICONN που περιγράφονται παραπάνω και μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν:
 Συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των κόμβων e-Gov και τακτική ενημέρωση
του Υπουργείου μέσω προτυποποιημένων ηλεκτρονικών αναφορών για την συνολική
υποδομή και κάθε συστατικό της - Υλοποίηση ρυθμίσεων για την συνεχή
βελτιστοποίηση της απόδοσης
 Διαχείριση (administration) εφαρμογών και λογισμικού υποδομής και των σχετικών
παραμετροποιήσεων της συνολικής αρχιτεκτονικής (τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο
και σε επίπεδο εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται από την εκάστοτε Μονάδα Υγείας)
 6-μηνη προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων / κόμβων e-Gov, στο πλαίσιο της
οποίας θα ελέγχεται η συνολική υποδομή (σε φυσικό επίπεδο), ο χώρος
εγκατάστασης, το δίκτυο καθώς και τα μέτρα ασφαλείας.
 Άμεση αντιμετώπιση / διόρθωση σφαλμάτων / δυσλειτουργιών σε τεχνικό (υποδομή)
και λογικό επίπεδο (δεδομένα).
o Σημείωση: Αφορά και στην διόρθωση των σφαλμάτων / δυσλειτουργιών που
θα έχουν καταγραφεί μέχρι και την έναρξη της σύμβασης (εντός μηνός από την
υπογραφή της)
 Λειτουργία κέντρου καταγραφής και διάγνωσης βλαβών / προβλημάτων σε επίπεδο
24x7x365
 Εφαρμογή και διαχείριση μηχανισμού πλήρους back up (λογισμικό εφαρμογών,
υποδομής και δεδομένα).
Σημειώνεται ότι το λογισμικό συστήματος, υποδομής και εφαρμογών που απαρτίζει τον
κόμβο e-Gov (όπως περιγράφεται στο παρόν) δεν δύναται να αντικατασταθεί με άλλο
αντίστοιχο λογισμικό για τουλάχιστον 5 έτη, λόγω της συγχρηματοδότησης υλοποίησης
των κόμβων e-Gov από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΣΠΑ).

2.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών & Διαχειριστών
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης διαχειριστών και χρηστών (> 10 άτομα κατά μέσο
όρο ανά Μονάδα Υγείας) με δυνατότητα απόκρισης και εξυπηρέτησης επί 24ώρου
βάσεως - Χρήση εργαλείου καταγραφής των αιτημάτων(, και των χρόνων απόκρισης /
εξυπηρέτησης.
 Ένταξη νέων χρηστών Μονάδων Υγείας στις εφαρμογές e-Gov με στόχο την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των λογικών σφαλμάτων στα δεδομένα
(μεγιστοποίηση της ποιότητας και πληρότητας των δομών δεδομένων των ΟΠΣΥ)
 Παροχή πρόσθετης on the job εκπαίδευσης αναφορικά με τις εφαρμογές e-Gov στους
τελικούς χρήστες και διαχειριστές των εφαρμογών BICONN (τουλάχιστον 8 ώρες ανά
Μονάδα Υγείας).
 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου των μηχανισμών ενημέρωσης Datasets των
κατασκευαστών ΟΠΣΥ και υποβολή αναφορών σφαλμάτων / ζητημάτων
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Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των κόμβων e-Gov (σε συνδυασμό με τις απαραίτητες
υπηρεσίες παραμετροποίησης ελέγχου και θέσης σε πλήρη λειτουργία της συνολικής
λογισμικής υποδομής), σε άλλη φυσική ή εικονική υποδομή, όποτε και όπου υποδείξει
το Υπουργείο
Ολοκληρωμένη διαχείριση των κωδικοποιήσεων των μηνυμάτων, καθώς και των
αντιστοιχίσεων αυτών με τις κωδικοποιήσεις των ΟΠΣΥ – Υποστήριξη των Μονάδων
Υγείας στην τροποποίηση / βελτιστοποίηση των κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούν
προς την κατεύθυνση εφαρμογής κοινών κωδικοποιήσεων σε όλες τις Μονάδες Υγείας
Παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης στις
Μονάδες Υγείας με στόχο την ελαχιστοποίηση των λογικών σφαλμάτων στα
διακινούμενα μηνύματα, που οφείλονται σε ανεπαρκείς ή ανεπίκαιρες
κωδικοποιήσεις – Τεκμηρίωση εύρους και κόστους υπηρεσιών τρίτων, ιδίως όταν η
αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων απαιτεί την επέμβαση των κατασκευαστών
ΟΠΣΥ.

2.3. Υπηρεσίες εγκατάστασης νέων εκδόσεων εφαρμογών και λογισμικού υποδομής
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Παραγωγή τουλάχιστον μίας βασικής ενημέρωσης (νέας έκδοσης) του λογισμικού
εφαρμογών του κόμβου e-Gov ανά εξάμηνο, με σημαντική ανανέωση του User
Interface, των παρεχόμενων reports και της λειτουργικότητας αυτού (βάσει
απαιτήσεων του Υπουργείου)
 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού υποδομής, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου
 Ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση δοκιμαστικού περιβάλλοντος κόμβου e-Gov (σε
ίδιες εγκαταστάσεις), στο οποίο θα διεξάγονται εντατικές δοκιμές πριν την
εγκατάσταση νέων εκδόσεων ή την εγκατάσταση updates διόρθωσης σφαλμάτων
στους παραγωγικούς κόμβους
 Θέση σε λειτουργία και διαχείριση μηχανισμού αυτοματοποιημένης ενημέρωσης
(update) των κόμβων (update center) με νέες εκδόσεις / patches του λογισμικού
εφαρμογών ή/και υποδομής (κατόπιν ελέγχου τους στο δοκιμαστικό περιβάλλον).

2.4. Υπηρεσίες Διαχείρισης Κατανεμημένου Δικτύου
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Υποστήριξη των Μονάδων Υγείας στην διαχείριση των κωδικών πρόσβασης στα VMs,
το λειτουργικό σύστημα, τις βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές, καθώς και των
κλειδιών κρυπτογράφησης των δεδομένων και των στοιχείων πιστοποίησης της
επικοινωνίας με το BI-Health
 Προσαρμογή εφαρμογών e-Gov σε αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ή/και βάσει
αναγκών που προκύπτουν από το εφαρμοζόμενο σύστημα διοίκησης των Μονάδων
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Υγείας - Διαχείριση και συντήρηση / επικαιροποίηση των Datasets των κατασκευαστών
ΟΠΣΥ σε συνεχή βάση (διαχείριση εκδόσεων)
Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την διαμόρφωση νέων δεικτών / αναλύσεων ή
την βελτιστοποίηση υφιστάμενων (σε επίπεδο BI-Health), κατόπιν τεκμηριωμένης
ανάλυσης των διακινούμενων δεδομένων, και του τρέχοντος προγραμματισμού για
αλλαγή / βελτιστοποίηση των μηνυμάτων
Σχεδιασμός & εξαγωγή ad hoc εξειδικευμένων και σύνθετων αναφορών (σε
ηλεκτρονική μορφή), κατόπιν εντολής του Υπουργείου, αναφορικά με την
παραγωγικότητα των διασυνδέσεων των κόμβων e-Gov με το BI-Health, και την
ποιότητα / πληρότητα των διακινούμενων δεδομένων – Υποβολή τεκμηριωμένων
εισηγήσεων με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβάσεων
αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων
Σχεδιασμός και διεξαγωγή δοκιμών και ελέγχων του συνολικού τεχνολογικού
περιβάλλοντος που εμπλέκεται και υποστηρίζει την διακίνηση των μηνυμάτων, σε
τακτική βάση, αλλά και κάθε φορά που πραγματοποιούνται αλλαγές ή βελτιώσεις σε
ένα ή περισσότερα σημεία του μηχανισμού διασύνδεσης (π.χ. BI-Health, ΟΠΣΥ κλπ) –
Πλήρης εφαρμογή και διαχείριση διαδικασίας Change Management σε όλο το εύρος
των εμπλεκόμενων υποδομών / εφαρμογών (τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο).

2.5. Δημιουργία μηχανισμού αναφορών
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα
μηχανισμό αναφορών για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας στο να παρακολουθεί σε
συνεχή βάση το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση κάθε κατανεμημένου κόμβου e-Gov
των 13 Μονάδων Υγείας.
Κατ’ ελάχιστον ο μηχανισμός θα είναι υπεύθυνος για την τακτική, αυτόματη αποστολή
δεδομένων logging & reporting στην εγκατάσταση «Control Center”, η οποία θα βρίσκεται
σε υποδομές του Υπουργείου Υγείας (ή όπου αυτό υποδείξει).
Συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει από κάθε κόμβο e-Gov να συνθέσει
μήνυμα με περιεχόμενο την εκάστοτε αναφορά, και την αποστολή του στον κόμβο e-Gov
του Υπουργείου Υγείας με τα κάτωθι κατ’ ελάχιστον πεδία:
- ‘Όνομα Μονάδας Υγείας
- Τύπος αναφοράς
- Αναφερόμενο Μήνυμα (Εισιτήριο, εξιτήριο, διακομιδή, κ.α.)
- Σύνολο εγγραφών στην εφαρμογή BICONN
- Σύνολο ενεργών εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN
- Σύνολο διαγραμμένων εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN (εγγραφές οι οποίες
ακυρώθηκαν πριν γίνει η αποστολή στο ΒΙ)
- Σύνολο αποστολών μηνυμάτων στο ΒΙ
- Κατάσταση (System status)
- Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
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Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζονται συγκεντρωτικά (όλες οι Μονάδες Υγείας) και
αναλυτικά (για κάθε Μονάδα Υγείας), κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι τύποι αναφορών:
- Αναφορές επικοινωνίας
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενη Ενέργεια Μηνύματος
Πλήθος Αποστολών
Πλήθος Επιτυχημένων Αποστολών
Πλήθος Αποτυχημένων Αποστολών
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
- Αναφορές σφαλμάτων
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενος Τύπος Μηνύματος
Πλήθος Εμφανίσεων Σφάλματος
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
- Αναφορές ανά μήνυμα
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενο Μήνυμα
Σύνολο εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN
Σύνολο ενεργών εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN
Σύνολο διαγραμμένων εγγραφών στην εφαρμογή ΒΙCONN (εγγραφές οι οποίες
ακυρώθηκαν πριν γίνει η αποστολή στο ΒΙ)
Σύνολο αποστολών μηνυμάτων στο ΒΙ
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης
- Αναφορές ανά ενέργεια
Όνομα Μονάδας Υγείας
Τύπος αναφοράς
Αναφερόμενη Ενέργεια Μηνύματος
Σύνολο αποστολών μηνυμάτων στο ΒΙ
Σύνολο επιτυχημένων αποστολών
Σύνολο αποτυχημένων αποστολών
Μέσος χρόνος παραμονής μηνυμάτων με αποτυχημένη αποστολή σε ώρες
(μετράει από την χρονική στιγμή της πρώτης αποτυχημένης αποστολής μέχρι
τώρα)
Σύνολο μηνυμάτων προς αποστολή στο ΒΙ (δεν έχουν ακόμα σταλεί)
Σύνολο μηνυμάτων που η αποστολή τους έχει ακυρωθεί
Ημερομηνία / ώρα Καταχώρησης

3. Αναλυτική Περιγραφή παροχής Υπηρεσιών Επέκτασης και Βελτίωσης
Υπηρεσίες Υλοποίησης & Λοιπές Υπηρεσίες (ad hoc υπηρεσίες)
70

ΑΔΑ: 9ΛΠ8465ΦΥΟ-03Β

19PROC004951783 2019-05-15

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα μηχανικών λογισμικού για τουλάχιστον
τριακόσιες (300) ανθρωποώρες για την υλοποίηση επεκτάσεων, βελτιώσεων, προσθηκών
και πάσης φύσης εργασιών εμπλουτισμού της λειτουργικότητας των κόμβων e-Gov,
εφόσον προκύψει ανάλογη ανάγκη κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται στην περίπτωση αυτή θα είναι η ακόλουθη:






Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει γραπτό αίτημα περιγράφοντας στο μέγιστο
δυνατό βαθμό την αιτούμενη επέκταση-βελτίωση.
Ο Ανάδοχος θα κάνει εκτίμηση των αναγκαίων ανθρωποωρών και θα υποβάλλει
γραπτή προσφορά και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την Αναθέτουσα
Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει την προσφορά και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της αιτούμενης επέκτασης-βελτίωσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκκινήσει την αιτούμενη επέκταση-βελτίωση το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γραπτή αποδοχή της σχετικής
προσφοράς, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το παραπάνω θα ακολουθείται εφόσον προκύπτει ανάλογη ανάγκη κατά τη διάρκεια της
σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων ανθρωποωρών και του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας, και
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Υποστήριξη του Υπουργείου στην βελτιστοποίηση των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων.
Περιλαμβάνει:
o Τεκμηρίωση απαιτούμενων τροποποιήσεων σε επίπεδο δομής, δεδομένων,
κωδικοποιήσεων κλπ των προδιαγραφών των μηνυμάτων, κατόπιν εντολής του
Υπουργείου
o Υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών στην πλευρά των κόμβων e-Gov
(BICONN)
o Ανασχεδιασμός των Datasets και διαχείριση της επικοινωνίας με τους
κατασκευαστές ΟΠΣΥ.
o Αναλυτικός σχεδιασμός των απαιτούμενων αλλαγών από πλευράς BI-Health,
και συντονισμός / παρακολούθηση των εργασιών του κατασκευαστή – τεχνική
υποστήριξη όπου απαιτείται
Οι ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να αφορούν και στην ένταξη νέων μηνυμάτων στον
μηχανισμό διασύνδεσης Μονάδων Υγείας με τον κεντρικό κόμβο Bi-Health του
Υπουργείου (π.χ. προγραμματισμός εφημεριών, χρόνοι αναμονής σε εξωτερικά ιατρεία
κλπ)
 Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων (Νοσοκομείων, Κατασκευαστών ΟΠΣΥ,
Κατασκευαστή BI-Health, Οργανισμών υπεύθυνων για Κωδικοποιήσεις κλπ) με στόχο
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την συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κόμβων e-Gov. Περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
o Καταγραφή και τεκμηρίωση ζητημάτων προς συζήτηση
o Προγραμματισμός, οργάνωση και υποστήριξη τακτικών συναντήσεων
o Σύνταξη και υποβολή τακτικών αναφορών στο Υπουργείο σχετικά με την
πρόοδο των εργασιών του δικτύου εμπλεκομένων κλπ.
Ολοκληρωμένη διαχείριση των κωδικοποιήσεων του BI-Health που αφορούν στα
οργανογράμματα των Μονάδων Υγείας, καθώς και των αντιστοιχίσεων αυτών με τους
κωδικούς τμημάτων που είναι καταχωρημένοι στα ΟΠΣΥ – Υποστήριξη των Μονάδων
Υγείας στην πλήρη αποτύπωση των οργανογραμμάτων τους, και στην χρήση κοινών
κανόνων κωδικοποίησης με στόχο την πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές που
τίθενται από το Υπουργείο – Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των
εμπλεκόμενων διαδικασιών
Συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Ασφάλειας, μελέτη και
αξιολόγηση μεθόδων, πρακτικών και τεχνικών λύσεων σε δοκιμαστικό περιβάλλον Υποβολή στο Υπουργείο (σε διμηνιαία βάση) αναφοράς με αναλυτική τεκμηρίωση
προτεινόμενων (προς εφαρμογή) μέτρων διασφάλισης των κόμβων e-Gov (αφού αυτά
δοκιμαστούν στο δοκιμαστικό περιβάλλον αλλά και σε πιλοτικό επίπεδο)
Aνάπτυξη νέων (μικρής κλίμακας) εφαρμογών (αξιοποιώντας την υποδομή λογισμικού
του κόμβου e-Gov), με στόχο την ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών ενός ή
περισσοτέρων τμημάτων των Μονάδων Υγείας, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα
υφιστάμενα ΟΠΣΥ (π.χ. διαχείριση εγγράφων, εφαρμογές συνεργασίας,
αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών, εξυπηρέτηση / ενημέρωση πολιτών,
διαλειτουργικότητα κλπ)
Λειτουργική αναβάθμιση των κόμβων e-Gov, για την κάλυψη ειδικών αναγκών που
ενδέχεται να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης mini εφαρμογής BI
για την ανάλυση των παραγόμενων logging δεδομένων από την διακίνηση των
μηνυμάτων, ως εργαλείο υποστήριξης λήψης απόφασης της Διοίκησης των Μονάδων
Υγείας στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των συστημάτων εργασίας και των διαδικασιών
εξυπηρέτησης, καθώς και στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας των
δεδομένων των ΟΠΣΥ
Συμμετοχή και υποστήριξη συναντήσεων ή ομάδων εργασίας του Υπουργείου
(εσωτερικές ή με τρίτους φορείς) παρέχοντας αναφορές και λοιπό τεκμηριωτικό υλικό
σχετικά με την λειτουργία των κόμβων e-Gov και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν
εφαρμοστεί, εκπονώντας μικρής κλίμακας μελέτες στο πεδίο της διαλειτουργικότητας
(interoperability) και της ολοκλήρωσης επιχειρησιακών συστημάτων (enterprise
integration), και εν γένει παρέχοντας συμβουλές όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί, με
απώτερο στόχο την διευκόλυνση και ενίσχυση των διαδικασιών στρατηγικού
σχεδιασμού του Υπουργείου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της
Διοικητικής Μεταρρύθμισης (π.χ. ανάπτυξη της ψηφιακής εξωστρέφειας των
Μονάδων Υγείας, επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ Μονάδων Υγείας και μεταξύ
αυτών με τρίτους φορείς, εφαρμογή του Ιατρικού Φακέλου Πολίτη κλπ).
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3Παραδοτέα του έργου
Τα παραδοτέα του έργου αφορούν τα εξής:
 Π.1.ν. Αναφορά Υπηρεσιών: Υποβάλλεται ανά τρίμηνο, εντός του πρώτου
δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς, και περιλαμβάνει
αναλυτική τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
 Π.2. Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια Χρήσης & Διαχείρισης κόμβου e-Gov: Υποβάλλεται
στο τέλος του έργου.

4. Όροι διαθεσιμότητας Συμβολαίου Συντήρησης (SLA)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες τηρώντας τα ελάχιστα όρια
διαθεσιμότητας των κόμβων e-Gov που ορίζονται στη συνέχεια.
Ορισμοί:
 Λογισμικό: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού συστήματος, υποδομής και
εφαρμογών που απαρτίζουν τον κόμβο e-Gov, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων
στηρίζει τη λειτουργικότητα του κόμβου
 Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού, η οποία επηρεάζει
άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’
επέκταση την διαθεσιμότητα ή απόδοση του κόμβου e-Gov.
 Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού, η οποία δεν
επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου
και κατ’ επέκταση την διαθεσιμότητα ή απόδοση του κόμβου e-Gov.
 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες
ημέρες.
 ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
 Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από
την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά
διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε
μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:
 Δώδεκα (12) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η
ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ
 Δώδεκα (12) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης
εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης
 Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό
διάστημα από την αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της.
Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας
προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι:
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 Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της
δυσλειτουργίας αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ
 Είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης
εργάσιμης ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας
ΙΒ.1. Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:
Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης, για
κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.
Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους
συντήρησης, για κάθε επιπλέον ώρα μη αποκατάστασης της δυσλειτουργίας, εφόσον
αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι
εκτός ΚΩΚ.
Διευκρινίζεται ότι:
3) Ένα υποσύστημα / υπηρεσία του κόμβου e-Gov θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν
είναι μη διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.
4) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων
του κόμβου e-Gov (λογισμικό συστήματος, υποδομής και εφαρμογών) που
εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της
ρήτρας.
ΙΒ.2. Επιπρόσθετες ρήτρες
 Αν μια μονάδα (λογισμικού) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για
χρονική περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα
ενός μήνα, πέραν των ως άνω αναφερόμενων ρητρών, δεν καταβάλλεται (για τον
τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή.
Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο εξοπλισμός
φιλοξενίας των κόμβων e-Gov προκαλέσει αποδεδειγμένα δυσλειτουργία στον κόμβο eGov.
ΙΒ.3. Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας
Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας των κόμβων e-Gov
(Planned Outages), σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται
τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Υπουργείο Υγείας, και θα πρέπει
να τεκμηριώνεται κατάλληλα.
 Κάθε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον
ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
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Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας κόμβου e-Gov θα
συμφωνείται ρητά μεταξύ των δύο μερών.
Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη
ενότητα).
Η χρονική περίοδος απώλειας λειτουργίας του κόμβου e-Gov που οφείλεται σε
προγραμματισμένη διακοπή δε θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών
Κριτηρίων.

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί
την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος,
τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας λειτουργίας του κόμβου e-Gov θεωρείται ως
βλάβη.

5. Διακοπή Υποστήριξης
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση παροχής
των παραπάνω υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον Ανάδοχο, με πρότερη έγγραφη
ειδοποίηση δύο (2) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 6
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7
Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 9
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
Για την εκπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, ισχύουν σε βάρος του Αναδόχου
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10
Απόρριψη– αντικατάσταση
Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016 καθώς και τα όσα προβλέπονται στην
παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 11
Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην
παρούσα Σύμβαση, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής σε συνεργασία με την αρμόδια Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα
ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα σε συνεννόηση με την Αυτοτελή Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, κατόπιν
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης, στο οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων
κυρώσεων (που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016) θα διερευνηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 12
Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (ήτοι 70.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα
βαρύνει τον Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001.
O χρόνος και τόπος παράδοσης
Πιο συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Φάσεις του έργου
1η Φάση: Υπηρεσίες συντήρησης των
κόμβων e-Gov

Διάρκεια
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.
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2η Φάση: Υπηρεσίες επέκτασης και
βελτίωσης των κόμβων e-Gov

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης του έργου.

Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί ως εξής:
1η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος θα
πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε
συμβατικού τριμήνου και με την οριστική παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό.
2η Φάση: Η πληρωμή των υπηρεσιών επέκτασης και βελτίωσης του Πληροφοριακού
Συστήματος θα πραγματοποιείται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, βάσει των
αναλωθέντων ανθρωποωρών. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε συμβατικού τριμήνου και με την
οριστική παραλαβή των επεκτάσεων-βελτιώσεων που υλοποιήθηκαν στο τρίμηνο αυτό
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις αναλωθείσες ανθρωποώρες.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, και επιβαρύνονται με τις κατωτέρω κρατήσεις (άρθρο 200 Ν 4412/2016):
α) φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια ειδών και 8% για υπηρεσίες. (άρθρο 64
Ν.4172/2013)
καθώς και
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 44/Ν4605/2019.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της ΑΕΠΠ Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

7.2 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο
πληρωμής. και κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
της προμήθειας των ειδών και υπηρεσιών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια της προμήθειας των
ειδών και υπηρεσιών που θα αναλάβει ο Ανάδοχος σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 13
Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Προς εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης,
ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, ποσού
Ευρώ (
€), που αντιπροσωπεύει
ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, με κάλυψη 1 μήνα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική προμήθεια των ειδών του
συμβατικού χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 14
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην
παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15
Έγγραφη Επικοινωνία
15.1 Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα και αποστέλλονται σε αντίγραφα στη διεύθυνση:
Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ.104 33 Αθήνα
15.2 Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Ανάδοχο, αποστέλλονται στη διεύθυνση:

ΑΡΘΡΟ 16
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
16.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
16.2 Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη
οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή
πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 17
Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
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11.1Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο
203 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς
σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα
πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει
προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται
είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του,
στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω
προθεσμίας.
Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί
με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος.
Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 19
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθμ.
2/2019 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού καθώς και οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 4412/2016, Ν. 2286/1995, Ν.
4270/2015 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κλπ.). Η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας
Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο
μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε
νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία
τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, το
τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας.

Αθήνα,

/

/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00010899]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19, ΑΘΗΝΑ, 104 33]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Καμινάρης Σπυρίδων]
- Τηλέφωνο: [213 216 1608]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [spiros.kaminaris@moh.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.moh.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών
ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services
για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορούν την αποστολή αναλυτικών δεδομένων
στον κεντρικό κόμβο Bi-Health
CPV 72253200-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 64212000-5- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή
υπηρεσίες : [Προμήθειες και Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
82

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση
τρομοκρατίαςxiii·

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
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[……]

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxvi
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
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xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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xxxiii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvi

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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