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:

ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος, για ηην αναβάθμιζη ηοσ πληροθοριακού
ζσζηήμαηος ΑΚΛΗΠΙΟ ηοσ Νοζοκομείοσ καθώς και ηην προμήθεια με ένα server,
ενδεικηικού προϋπολογιζμού 15.000,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ, με κριηήριο
καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά αποκλειζηικά βάζει
ηιμής».

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΤΝΣΟΜΗ
ΕΡΓΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΑΚΛΗΠΙΟ θαη πξνκήζεηα κε

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

έλα server γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Γηδπκνηείρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο νξίδνληαη απηέο
ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο.
Σελ αξηζκ. 55/04-01-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Γηδπκνηείρνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ΑΚΛΗΠΙΟ θαη ηελ πξνκήζεηα κε έλα server, πξνθεηκέλνπ ην
Ννζνθνκείν λα εθηειεί ειεθηξνληθά ηελ άπιε ζπληαγή θαη λα εθαξκνζηεί ν
ηαηξηθφο
θάθεινο,
ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
15.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε
ηηκή.

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300 Διδ/χο, ςτο
Γραφείο Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.
Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία».
Η προςφορά κα πρζπει:
(α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και
τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ για την 83/2022 έρεσνα αγοράς για ηην
αναβάθμιζη ηοσ πληροθοριακού ζσζηήμαηος ΑΚΛΗΠΙΟ ηοσ
Νοζοκομείοσ καθώς και ηην προμήθεια με ένα server» για κάλυψθ

των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοκεί
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ςτοΓραφείο Προμηθειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου.
(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του
νόμιμου εκπροςϊπου.
(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ
παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ»
που αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο
περιγράφονται ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει:


τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.


τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, ωσ εξισ:

υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ
οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α.

Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ
και ςεπερίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται.

Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.

Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ
τωνπροςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α..
 Η

προςφερόμενη

τιμή

δεν

θα

πρζπει

να

ξεπερνά

τηνπροχπολογιςθείςα δαπάνη.
 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι
εντόσ τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν.
3846/2010.
 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ
απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του
παρόντοσ.




Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Δευτζρα, 17-01-2022 ϊρα 14:30 ςτο
γραφείο Πρωτοκόλλου του Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ.



Χρόνοσ Διενζργειασ: Σρίτη, 18-01-2022 ϊρα 10:00 π.μ.

Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟ CPV
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Δζκα πζντε χιλιάδεσ ευρώ (15.000,00€)
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
CPV: 50312600-1
Δώδεκα (12)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνοιςχφοσ μικρότερο του
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσαπαράδεκτη.
Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και ωσ τθν παράδοςθ
του ζργου ςτο νοςοκομείο.
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά
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βάςει τιμήσ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ
μθςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ
απόδειξθ τοφτου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω
ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα:


Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου.
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ:
(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ
(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα
φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου



Αςφαλιςτική Ενημερότητα



Φορολογική Ενημερότητα.



Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ:

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται:
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ,
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ
του ΓΕΜΗ) και
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ
καταςτατικοφ.
Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα
μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου
νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ
μεταβολζσ του.
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ
φορζασςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του.


Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν 1599/86, σπογεγραμμένη με
ημερομηνία ενηός ηφν ηελεσηαίφν ηριάνηα ημερολογιακών
ημερών προ ηης καηαληκηικής ημερομηνίας σποβολής ηφν
προζθορών και ζηην οποία θα αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

διαγφνιζμού ζηον οποίο ζσμμεηέτοσν οι προζθέρονηες και
να δηλώνεηαι όηι:
απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ.
παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ
Ν.4412/2016.
δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα
κε ηελ πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην Ν.4488/2017.
ζπκκεηέρεηε κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ.
ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθέο
απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (κε ηε ζεηξά πνπ
αλαγξάθνληαη), θαζψο θαη ζε θάζε άιιε ηερληθή απαίηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ
πνπ πεξηέρεηαη ζηε πξφζθιεζε.

Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά,
πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα, όπωσ αυτά απαιτοφνται ςφμφωνα με
το ςυνθμμζνο
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ».
Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε
ιςχφ τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά
την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα
ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία υπογραφήσ τησ
ςφμβαςησ, θα πρζπει να κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο.
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ
ΕΚΣΕΛΕΗ

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από
κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα
ςτθν οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ:
(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο
από τθναρμόδια επιτροπι παραλαβισ.
(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ.
(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ,ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν
αυτά ηθτθκοφν από τθνΤπθρεςία.
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Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι:
(α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-309) (β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 55 του Ν.
2238/1994 φόροσ
ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του
τιμιματοσ,όπωσ ιςχφει ςιμερα.
(γ) Κράτθςθ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το
νόμιμοτζλοσ χαρτοςιμου 3% και τθσ επ’ αυτοφ ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20%
ωσ και κάκε άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ νόμιμθ επιβάρυνςθ.
(δ) Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ, γιατθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ
(βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΤΑ
1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3-2017, τ. Βϋ)
Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου
βαρφνει τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ.
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και
δενυπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σετνικές Προδιαγραθές έργοσ
Αναβάθμιζης και Δπέκηαζης κενηρικών σποδομών &ΟΠ ΑΚΛΗΠΙΟ
παροτή σπηρεζιών για ηη εύρσθμη λειηοσργία ηοσ Πληροθοριακού σζηήμαηος
Δργαζηηρίφν ΑΚΛΗΠΙΟ™ LAB

1.1 Σετνικά ταρακηηριζηικά Server& Λειηοσργικού ζσζηήμαηος
 Processor Name Intel® Xeon® Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB), Memory: 16GB
(1x16GB) DDR4, Array storage no Optical 500W HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4
DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Memory Kit (3 Year Next Business Day
Warranty)
 Controller Module (Data Transfer Rate12Gb/s SAS per lane 6Gb/s SATA per lane PCI
Express 3.0 x8 lane width, 8 SAS lanes across 2 x4 Mini-SAS ports)
 Hard disk 600GB 12G 10k rpm HPL SAS SFF (2.5in)
 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable
1.2 Σετνικά ταρακηηριζηικά βάζης δεδομένφν
 Oracle DB Standard ed.2 ASFU NUP 15 users (1 year License update)
1.3 Σετνικά ταρακηηριζηικά ζσζκεσής Firewall
 Firewall & VPN End Point, up to 5 users, 1 WAN, 3 x 10/100/1000 interfaces (1-yr
Basic Security Suite)
1.4 Τπηρεζίες εγκαηάζηαζης Server - Λειηοσργικού ζσζηήμαηος - Βάζης
δεδομένφν πληροθοριακού σζηήμαηος«ΑΚΛΗΠΙΟ»
 Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ LINUX.
 Παξακεηξνπνίεζε Oracle Database Server Ρπζκίζεηο.
 Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο.
 Tuning Oracle Database Server.
 Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εθ λένπ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ
ΑΚΛΗΠΙΟTMLABζηηο λέεο ππνδνκέο.
 Δγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ ΑΚΛΗΠΙΟ™CARE ζηηο λέεο ππνδνκέο.
 Μεηάπησζε πθηζηακέλσλ δεδνκέλσλ ζηηο λέεο ππνδνκέο.
 Γνθηκέο αλαθνξηθά κε φια ηα πξνγξάκκαηα-νδεγνχ (drivers) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηηο εθαξκνγέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα κε ηελ λέα
βάζε δεδνκέλσλ.
 Planning Backup Strategy: Γεκηνπξγία schedule job, rman script.
 Δθηέιεζε δνθηκψλ & Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ θαη δηαζπλδέζεσλ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί
έιεγρνο θαιήοιεηηνπξγίαο ζηηο παξαθάησεθαξκνγέο :
ΑΚΛΗΠΙΟΣΜ LAB - Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δξγαζηεξίσλ
- Βηνρεκηθφ Δξγαζηήξην
- Αηκαηνινγηθφ Δξγαζηήξην
ΑΚΛΗΠΙΟΣΜCARE - Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ιαηξηθνχ Φαθέινπ
ΑΚΛΗΠΙΟ™ SOA-HL7 - Οκάδα Δθαξκνγψλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο - Αλνηρηψλ
Πξνηχπσλ
- Τπνδνκή IHE-CDA-HL7v3
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- 3rd party Web Service Middleware-Gateway

1.5 Αναβάθμιζη Πληροθοριακού σζηήμαηος Δργαζηηρίφν ΑΚΛΗΠΙΟ TMLAB
 Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο άπιεο ζπληαγνγξάθεζεο.
Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο γξακκσηήο εηηθέηαο (barcode) ηνπ
παξαπεκπηηθνχ ή κε ηε θαηαρψξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αξηζκνχ, ηελ απηφκαηε αλάθηεζε
ηφζν ησλ εμεηάζεσλ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν ηαηξφο, φζν θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ. Η δπλαηφηεηα απηή θαηαξγεί ηελ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο
αλαιπηηθήο θαηαρψξηζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ πξφθεηηαη
λα εθηειεζηνχλ ζηα εξγαζηήξηα.
o Βήκα 1ν: Αλάγλσζε Barcode ή εηζαγσγή αξηζκνχ παξαπεκπηηθνχ
o Βήκα 2ν: Αλάθηεζε ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπεκπηηθνχ
o Βήκα 3ν: Δπηινγή ησλ πξνο εθηέιεζε εμεηάζεσλ
1.6 Δγκαηάζηαζη Πληροθοριακού σζηήμαηος Δργαζηηρίφν ζηα απεικονιζηικά
εργαζηήρια
 Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο άπιεο ζπληαγνγξάθεζεο.
Αληίζηνηρε δπλαηφηεηα κε ηα εξγαζηήξηα.
Οι σπουήθιοι Ανάδοτοι να πληρούν ηις παρακάηφ προϋποθέζεις :
 Να παξέρνπλ απεριόριζηες άδειες λογιζμικού ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
εξγαζηεξίσλ ΑΚΛΗΠΙΟ™ LAB.
 Να έρνπλ απνδεδεηγκέλε δσναηόηηηα και εμπειρία σλοποίηζης ανάλογοσ
έργοσ ζε θορείς σγείας (κε πξνζθφκηζε αληηγξάθσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο
αλάινγσλ έξγσλ ζε άιια Ννζνθνκεία θαη ινηπνχο ρψξνπο πγείαο)
 Να δηαζέηνπλ ελ ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα θάησζη
πιζηοποιηηικά:
- θαηά ISO 9001:2015, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν πζηήκαηνο
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο.
- θαηά ISO 27001:2013, ζχκθσλα
κε ην δηεζλέο πξφηππν πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ.
- θαηά ISO 13485:2016, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηξηψλ νδεγηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ην πξφηππν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ην νπνίν
αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ εκπνξία, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ.
- θαηά ISO 14001, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο.
- θαηά ISO 45001, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ επαγγεικαηηθή πγεία
θαη αζθάιεηα.

