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3 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ Κάθε ενδιαφερόμενο
θ

Μετά από τθν 2 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορών που εξζδωςε το Σμιμα μασ και τθν μθ υποβολι προςφορών λόγω μθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν «Εηήζια ζςνηήπηζη για ηο Λογιζμικό Λειηοςπγίαρ ηος ΚΕΠ Τγείαρ (Κένηπο
Ππόλητηρ για ηην Τγεία) ηος Δήμος Ελεςζίναρ και ππομήθεια ππογπάμμαηορ αποζηολήρ ηλεκηπονικών μηνςμάηυν
πακέηος 1000 sms» παπακαλούμε όπυρ μαρ ςποβάλεηε πποζθοπά μόνο για ηην ππομήθεια ππογπάμμαηορ αποζηολήρ
ηλεκηπονικών μηνςμάηυν πακέηος 1000 sms».
Παρακαλοφμε εφόςον ςασ ενδιαφζρει , να μασ αποςτείλετε ςχετικι προςφορά θ οποία κα υπογράφεται και ςφραγίηεται
και κα αποςτζλλεται ςε κλειςτό φάκελο όπου κα αναγράφονται ςτο εξωτερικό μζροσ του φακζλου τα ςτοιχεία του
αποςτολζα απαραιτιτωσ , με το κζμα τθσ προςφοράσ ( τίτλο ) αλλά και τα εξισ ςτοιχεία :
Προσ Διμο Ελευςίνασ
Διμθτροσ & Χατηθδάκθ 41
ΣΚ 19200 Ελευςίνα
Σμιμα Προμθκειών
Λιξθ Προκεςμίασ υποβολισ Προςφοράσ ορίηεται θ 22η/9/2017 ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι
που ακολουκεί :

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 75/2017
ΚΑΕ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 15.6473.0021
Με ηελ 147/2017 Πξάμε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ
Πξόιεςεο γηα ηελ Τγεία (ΚΔΠ Τγείαο) ζην Γήκν Διεπζίλαο (ΑΓΑ: ΩΟΞΜΩΡΒ-2ΦΨ).
Με ηελ παξνύζα αίηεζε, ζαο γλσξίδνπκε όηη ε Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ΚΔΠ Τγείαο, έρεη αλάγθε ηελ εηήζια ζςνηήπηζη ηος λογιζμικού ζςζηήμαηορ λειηοςπγίαρ ηος ΚΕΠ Τγείαρ (Κένηπος
Ππόλητηρ για ηην Τγεία) και ηην ππομήθεια ππογπάμμαηορ αποζηολήρ ηλεκηπονικών μηνςμάηυν πακέηος 1000 sms.
Σν ελ ιόγσ ινγηζκηθό ζύζηεκα έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ (ΕΔΔΤΠΠΤ) θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ην
πξόγξακκα ΔΠΑ 2007-2013. Σν ΔΓΓΤΠΠΤ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΚΔΠ Τγείαο ησλ Γήκσλ,
παξέρεη ππνζηήξημε κέζσ ηεο Κεληξηθήο Γνκήο ησλ ΚΔΠ Τγείαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΓΓΤΠΠΤ [διεύθσνζη:
Κενηρική Δομή ΚΕΠ Υγείας – ΕΔΔΥΠΠΥ, Πλαηεία Εργαηικών Καηοικιών, ΤΚ 151 24 Μαρούζι].
Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ην ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα:
1. Καηαρώξεζεο Γεκνηώλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα - δεκηνπξγία μερσξηζηνύ ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ θαθέινπ αλά δεκόηε.
2. Δλεκέξσζεο ησλ Γεκνηώλ γηα ηα 7 λνζήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηα βίνπ ειέγρνπ, απηόκαηα από ην ζύζηεκα θαη ππελζύκηζε ζε
πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο, εθ λένπ, αλ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ πξνηαζεί βάζεη
ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο.
3. Οξγάλσζεο πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ ζηνπο δεκόηεο.
4. Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο βάζεη ησλ πξσηνθόιισλ πγείαο γηα ηα 7 λνζήκαηα.
5. Γπλαηόηεηαο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ησλ δεκνηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ.
6. Αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο.
7. Γεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ παξόρσλ – ηαηξώλ, εγγεγξακκέλσλ ζπλεξγαηώλ ζην ΚΔΠ Τγείαο, όπνπ κπνξνύλ εύθνια λα
απεπζύλνληαη νη δεκόηεο πνπ δελ έρνπλ πξνζσπηθό ζεξάπνληα ηαηξό ηεο θαηάιιειεο εηδηθόηεηαο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ησλ ΚΔΠ Τγείαο, ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο
δεκόηεο γίλεηαη απιόο θαη κε πεξηζζόηεξε πνηόηεηα.

ηο πλαίζιο ηηρ σπήζηρ ηος λογιζμικού ζςζηήμαηορ έσει ςπογπαθεί πενηαεηήρ ζύμβαζη μεηαξύ ηος ΕΔΔΤΠΠΤ & ηηρ
εηαιπείαρ πος δημιούπγηζε ηο λογιζμικό (μεηά από ζσεηικό διαγυνιζμό πος πποβλεπόηαν ζηο ππόγπαμμα ΕΠΑ).
Η ζπληήξεζε έρεη ζθνπό ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ινγηζκηθνύ, ηηο αλαγθαίεο κηθξέο
αλαβαζκίζεηο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γήκσλ θαη ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο Γήκνπο πνπ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη ΚΔΠ Τγείαο ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ ηνπο, κε ην ζρεηηθό εηήζην θόζηνο.
Δπηπξνζζέησο, νη πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ζα κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη κέζσ SMS γηα ηελ
επαλάιεςε ηεο πξνιεπηηθήο ηνπο εμέηαζεο θαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΔΠ Τγείαο, κε ην πξόγξακκα απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ
κελπκάησλ παθέηνπ 1000 sms.
Σο ποζό για ηιρ αναθεπόμενερ ςπηπεζίερ καηαβάλει ο Δήμορ μεηά από ηην απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος για ίδπςζη
ηος ΚΕΠ Τγείαρ και ςπογπάθει ζσεηική ζύμβαζη με ηο ΕΔΔΤΠΠΤ.
Έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε παξέρνληαη ηα εμήο:
 πκκεηνρή ζηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη.
 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ (έθδνζε θσδηθώλ ρξεζηώλ) & επαλεθπαίδεπζε όπνηε ρξεηαζηεί.
 Καζεκεξηλή ηερληθή ππνζηήξημε-Απνθαηάζηαζε βιαβώλ.

 Απνζηνιή θεηκέλσλ από ηελ Κεληξηθή Γνκή ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ Τγείαο.


πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε από ηελ Κεληξηθή Γνκή ησλ ΚΔΠ Τγείαο πνπ βξίζθεηαη ζηα Κεληξηθά γξαθεία ηνπ
ΔΓΓΤΠΠΤ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ (Σξόπνπο Έληαμεο λέσλ δεκνηώλ-ηαηξώλ-παξόρσλ).
 Παξνπζία ησλ ζηειερώλ ηνπ ΔΓΓΤΠΠΤ ζε ζπλαληήζεηο-εθδειώζεηο πνπ ζα νξγαλώζεη ην ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.
 Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηέο θαη ηαηξνύο-παξόρνπο ζπλεξγάηεο.
Δπηπξνζζέησο, ν Γήκνο ζα ιάβεη θαη πξόγξακκα απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ παθέηνπ 1000 sms, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη
πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ επαλάιεςε ησλ πξνιεπηηθώλ ηνπο εμεηάζεσλ.

Αναλςηικά ηα ζηοισεία ηυν ππορ ππομήθεια αγαθών/ςπηπεζιών είναι ηα ακόλοςθα :
Α. Πεπιγπαθή ηυν ππορ ππομήθεια αγαθών/ςπηπεζιών – ενδεικηικόρ πποςπολογιζμόρ :
Πεπιγπαθή
Αγαθών/Τπηπεζιών

Α/Α

1

2

Δηήζηα ζπληήξεζε Λνγηζκηθνύ
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Τγείαο
ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο
Πξόγξακκα Απνζηνιήο
Ηιεθηξνληθώλ Μελπκάησλ
Παθέηνπ 1000 sms

ΤΝΟΛΑ :

Ποζό
ηηηα

Ενδεικηικ
ή Σιμή
μονάδορ
με Φ.Π.Α.

ςνολικό
Ενδεικηικό
Κόζηορ
συπίρ Φ.Π.Α.

ςνολικό
Φ.Π.Α

72267000-4

1

620,00 €

500,00 €

120,00€

620,00€

64212100-6

1

63,24€

51,00€

12,24€

63,24€

551,00 €

132,24€

683,24 €

CPVS

ςνολικό
Ενδεικηικό
Κόζηορ

Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 6473.0021
Αρ. Μελέτης: 75 / 2017
Ππομήθεια Αγαθών/Εκηέλεζη Τπηπεζιών:
Εηήζια ζςνηήπηζη για ηο Λογιζμικό Λειηοςπγίαρ ηος ΚΕΠ Τγείαρ (Κένηπος Ππόλητηρ για ηην Τγεία) ηος Δήμος
Ελεςζίναρ και ππόγπαμμα αποζηολήρ ηλεκηπονικών μηνςμάηυν πακέηος 1000 sms
Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ εηήζηαο ζπληήξεζεο γηα ην Λνγηζκηθό Λεηηνπξγίαο ηνπ
ΚΔΠ Τγείαο (Κέληξνπ Πξόιεςεο γηα ηελ Τγεία) ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη γηα ην πξόγξακκα απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ
κελπκάησλ παθέηνπ 1000 sms, ζην πιαίζην ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο.
Η εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ ζα δηελεξγεζεί από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ
ρξόλνπ παξάδνζεο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ζα αλέιζεη ζπλνιηθώο ζε εμαθόζηα νγδόληα ηξία επξώ θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά (683,24 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.
Η παξνύζα Γαπάλε πεξηγξάθεηαη σο «Ππομήθεια Αγαθών/Εκηέλεζη Τπηπεζιών: Εηήζια ζςνηήπηζη για ηο Λογιζμικό
Λειηοςπγίαρ ηος ΚΕΠ Τγείαρ (Κένηπος Ππόλητηρ για ηην Τγεία) ηος Δήμος Ελεςζίναρ και ππόγπαμμα αποζηολήρ
ηλεκηπονικών μηνςμάηυν πακέηος 1000 sms» ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη βαξύλεη ηνλ θσδηθό 15.6473.0021.
Ο πξνϋπνινγηζκόο είλαη ελδεηθηηθόο θαη είλαη πηζαλό λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην γεληθό
ζύλνιν.
ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο των υπηρεσιών
Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ Ππομήθεια Αγαθών/Εκηέλεζη Τπηπεζιών: Εηήζια ζςνηήπηζη για ηο
Λογιζμικό Λειηοςπγίαρ ηος ΚΕΠ Τγείαρ (Κένηπος Ππόλητηρ για ηην Τγεία) ηος Δήμος Ελεςζίναρ και ππόγπαμμα
αποζηολήρ ηλεκηπονικών μηνςμάηυν πακέηος 1000 sms, ζην πιαίζην ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Τγείαο ζηε
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.

Με δεδνκέλε κε ηελ 147/2017 Πξάμε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Πξόιεςεο γηα ηελ Τγεία (ΚΔΠ Τγείαο) ζην Γήκν Διεπζίλαο (ΑΓΑ: ΩΟΞΜΩΡΒ-2ΦΨ),
πξνθύπηεη άκεζα η ανάγκη ανάθεζηρ ζε εξειδικεςμένη εηαιπία παποσήρ ςπηπεζιών ηηρ ζςνηήπηζηρ ηος ζςζηήμαηορ
λογιζμικού ηυν «ΚΕΠ Τγείαρ».
Με ηε ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ, ην ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαρώξεζεο Γεκνηώλ ζην
ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη δεκηνπξγίαο μερσξηζηνύ ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ θαθέινπ αλά δεκόηε, ηεο ελεκέξσζεο ησλ
Γεκνηώλ γηα 7 λνζήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηα βίνπ ειέγρνπ, απηόκαηα από ην ζύζηεκα, θαη ηεο ππελζύκηζεο ζε
πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο, εθ λένπ, αλ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ πξνηαζεί βάζεη ησλ
πξσηνθόιισλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο νξγάλσζεο πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ ζηνπο δεκόηεο, ηεο παξνρήο Τπεξεζηώλ
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο βάζεη ησλ πξσηνθόιισλ πγείαο γηα ηα 7 λνζήκαηα, ηεο δπλαηόηεηαο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ησλ
δεκνηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ηεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο,
ηεο ελεκέξσζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο Τγείαο, ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο
παξόρσλ – ηαηξώλ εγγεγξακκέλσλ ζπλεξγαηώλ ζην ΚΔΠ Τγείαο.
ηο πλαίζιο ηηρ σπήζηρ ηος λογιζμικού ζςζηήμαηορ έσει ςπογπαθεί πενηαεηήρ ζύμβαζη μεηαξύ ηος ΕΔΔΤΠΠΤ &
ηηρ εηαιπείαρ πος δημιούπγηζε ηο λογιζμικό (μεηά από ζσεηικό διαγυνιζμό πος πποβλεπόηαν ζηο ππόγπαμμα ΕΠΑ). Η
εηήζηα ζπληήξεζε έρεη ζθνπό ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ινγηζκηθνύ, ηηο αλαγθαίεο
κηθξέο αλαβαζκίζεηο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γήκσλ ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο
δήκνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ΚΔΠ Τγείαο ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ ηνπο θαη ην θόζηνο ηεο αλέξρεηαη ζηα 500,00€+ΦΠΑ
εηεζίσο, ελώ γηα ην πξόγξακκα απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ παθέηνπ 1000 sms ην θόζηνο ηεο αλέξρεηαη ζηα
51,00€+ΦΠΑ. Σο ποζό καηαβάλει ο Δήμορ μεηά από ηην απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος για ίδπςζη ηος ΚΕΠ
Τγείαρ και αθού ςπογπάτει ζσεηική ζύμβαζη με ηο ΕΔΔΤΠΠΤ.
Έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε παξέρνληαη νη παξαθάησ πεξηγξαθόκελεο ππεξεζίεο:
 πκκεηνρή ζηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη [Δπέκβαζε γηα
ηελ απνθαηάζηαζε θάζε αλσκαιίαο ή βιάβεο ζην ινγηζκηθό ακέζσο κεηά ηελ αλαγγειία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα
γίλεηαη είηε εγγξάθσο είηε κε απνζηνιή fax είηε κε ειεθηξνληθό κήλπκα. H απνθαηάζηαζε απηήο ζα γίλεηαη κέζσ
απνκαθξπζκέλεο ζύλδεζεο (remote connection).
Η ζπληήξεζε ζα γίλεηαη πάληνηε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, κεηά από ζπλελλόεζε θαη κε
ηξόπν πνπ δελ ζα εκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ. Με εηδηθή ζπλελλόεζε κπνξεί ν Γήκνο
λα νξίζεη εκεξνκελία ζπληήξεζεο, κέξα πνπ δελ ζα ππάξρεη κεγάινο θόξηνο εξγαζίαο εηδνπνηώληαο ηνλ αλάδνρν
ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ, ππάξρεη δε ε δπλαηόηεηα ζπλελλόεζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη πέξαλ ηνπ εξγάζηκνπ
σξαξίνπ. Οη ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ αξηηόηεηα θαη
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπληεξνύκελσλ ζπζηεκάησλ αδηαιείπησο].
 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ (έθδνζε θσδηθώλ ρξεζηώλ) & επαλεθπαίδεπζε όπνηε ρξεηαζηεί.
 Καζεκεξηλή ηερληθή ππνζηήξημε-Απνθαηάζηαζε βιαβώλ.

 Απνζηνιή θεηκέλσλ από ηελ Κεληξηθή Γνκή ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ Τγείαο.


πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε από ηελ Κεληξηθή Γνκή ησλ ΚΔΠ Τγείαο πνπ βξίζθεηαη ζηα Κεληξηθά γξαθεία ηνπ
ΔΓΓΤΠΠΤ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ (Σξόπνπο Έληαμεο λέσλ δεκνηώλ-ηαηξώλ-παξόρσλ).
 Παξνπζία ησλ ζηειερώλ ηνπ ΔΓΓΤΠΠΤ ζε ζπλαληήζεηο-εθδειώζεηο πνπ ζα νξγαλώζεη ην ΚΔΠ Τγείαο ηνπ Γήκνπ
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.
 Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηέο θαη ηαηξνύο-παξόρνπο ζπλεξγάηεο.
Δπηπξνζζέησο, ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, κέζσ ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ
παθέηνπ 1000 sms γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ.
Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο από ηνλ αλάδνρν ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζόδνπο.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηέρνληαη αθόκε ηα αθόινπζα: α) Σερληθή βνήζεηα κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ e-mail account
πνπ ζα δνζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, β) γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο κέζσ e-mail account πνπ
ζα καο δνζνύλ κεηά ηελ ηειηθή ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, γ) κηθξέο αλαβαζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ θα είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά βάζει ηηρ ηιμήρ (παπ.2,απθπο 86
ηος Ν.4412/16).
Η πξνκήζεηα Αγαθών/Εκηέλεζη Τπηπεζιών ιόγσ ηνπ ύςνπο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα εθηειεζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
H πξνκήζεηα Αγαθών/Εκηέλεζη Τπηπεζιών ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118ηνπ Ν.4412/2016
γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν3731/2008
θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν4412/2016.
δ) Σελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007.
ΑΡΘΡΟ 3ο: υμβατικά στοιχεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α) Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο
β) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ
γ) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
δ) Σηκνιόγην – Σηκέο Δθαξκνγήο

ε) Σερληθή Έθζεζε
ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσφορές
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά ηελ πξνκήζεηα Αγαθών/Εκηέλεζη
Τπηπεζιών [Ετήσια σσντήρηση για το Λογισμικό Λειτοσργίας τοσ ΚΕΠ Υγείας (Κέντροσ Πρόληψης για την Υγεία) τοσ Δήμοσ
Ελεσσίνας και προμήθεια προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών μηνσμάτων πακέτοσ 1000 sms], ζα απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θη
αληίζεηε ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ύμβαζη
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο Αγαθών/Εκηέλεζηρ Τπηπεζιών [Ετήσια σσντήρηση για το Λογισμικό Λειτοσργίας τοσ ΚΕΠ
Υγείας (Κέντροσ Πρόληψης για την Υγεία) τοσ Δήμοσ Ελεσσίνας και προμήθεια προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών
μηνσμάτων πακέτοσ 1000 sms], κεηά ηελ θαηά ηνλ λόκν έγθξηζε ηεο αλάζεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληπυμή
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο Αγαθών/Εκηέλεζηρ Τπηπεζιών
[Ετήσια σσντήρηση για το Λογισμικό Λειτοσργίας τοσ ΚΕΠ Υγείας (Κέντροσ Πρόληψης για την Υγεία) τοσ Δήμοσ Ελεσσίνας και
προμήθεια προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών μηνσμάτων πακέτοσ 1000 sms].
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλαηηζέκελνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηα
ζπκβαηηθά ζηνηρεία.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου
Ο κέγηζηνο εηήζηνο παξαδεθηόο ρξόλνο, θαηά ηνλ νπνίν ην ινγηζκηθό βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ιόγσ βιάβεο ή
δπζιεηηνπξγίαο ηνπ (DownTime), θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο παξνύζαο, ξεηά ζπκθσλείηαη από ηα κέξε όηη δε ζα
ππεξβαίλεη ηηο ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο.
Γηα θάζε εξγάζηκε κέξα ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξόλνπ αθηλεηνπνίεζεο ζα παξαηείλεηαη απηόκαηα ε ηζρύο ηεο
παξνύζαο θαηά δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο.
Ωο ρξόλνο DownTime, νξίδεηαη ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν ην ινγηζκηθό ηίζεηαη νιηθώο ή κεξηθώο εθηόο ιεηηνπξγίαο, αξρίδεη
δε λα ππνινγίδεηαη από ηελ ζηηγκή πνπ ν αλάδνρνο ελεκεξσζεί γηα ηε βιάβε θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε απηήο,
ππνινγηδόκελνπ πάληνηε ζε εξγάζηκεο ώξεο (8σξν). Πεξαηηέξσ, ζπκθσλείηαη όηη, ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ζα ππνινγίδνληαη νη
ώξεο DownTime θαη ελ ζπλερεία ζα δηαηξνύληαη δηα 8 (εξγάζηκεο ώξεο αλά εκέξα) πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνύλ νη ζπλνιηθέο
εκέξεο DownTime ηνπ ινγηζκηθνύ.
Οη εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαζώο θαη νη εκέξεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθώλ
κεηαηξνπώλ θαη αλαβαζκίζεσλ, δελ πξνζκεηξνύληαη ζηνλ ρξόλν Downtime. Δπίζεο δελ ζα πξνζκεηξάηαη ζηνλ ρξόλν
DownTime ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν πθίζηαληαη ιόγνη πνπ αληηθεηκεληθά ζπληζηνύλ αλσηέξα βία.
Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16
ΦΔΚ 147/8-8-16 ή εηδηθόηεξα εάλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ,
εηδηθή πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαιεί ηνλ αλάδνρν λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεώζεηο απηέο κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία,
όρη πάλησο κηθξόηεξε ησλ δέθα εκεξώλ.
Η εηδηθή πξόζθιεζε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε απηή δελ αλαηξέπνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ γηα
ηελ εκπξόζεζκε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο, ε εηδηθή πξόζθιεζε κπνξεί λα ζηαιεί ζηνλ αλάδνρν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηεο ζύκβαζεο, σο ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξόζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή
πξόζθιεζε, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο
ππεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών
Δθ’ όζνλ νη ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ειαηησκαηηθό ηξόπν, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο απνθαηαζηήζεηο ή βειηηώζεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Υόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηηο εκέξεο δηελέξγεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ Αγαθών/Εκηέλεζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ [Ετήσια
σσντήρηση για το Λογισμικό Λειτοσργίας τοσ ΚΕΠ Υγείας (Κέντροσ Πρόληψης για την Υγεία) τοσ Δήμοσ Ελεσσίνας και προμήθεια
προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών μηνσμάτων πακέτοσ 1000 sms].
ΑΡΘΡΟ 11ο: Φρόνοι και τόπος παράδοσης
Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Παραλαβή
Η παξαιαβή ησλ Αγαθών/Εκηέλεζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ [Ετήσια σσντήρηση για το Λογισμικό Λειτοσργίας τοσ ΚΕΠ Υγείας
(Κέντροσ Πρόληψης για την Υγεία) τοσ Δήμοσ Ελεσσίνας και προμήθεια προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικών μηνσμάτων
πακέτοσ 1000 sms] ελεξγείηαη από ηνλ Γήκν παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο

ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απόξξηςε ή ηε κεξηθή απηώλ ή
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όπνησλ αλσκαιηώλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληόο ηεο
νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Διεπζίλαο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνύησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ
αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξόζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζα παξέρεηαη δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο κεηά ην πέξαο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο από ηνλ
αλάδνρν πξνο ην Γήκν όπνπ ζα θαηαρσξνύληαη όιεο νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη θσηναληίγξαθν απηνύ ππνγεγξακκέλν από
ην ζπληεξεηή ζα ζπλνδεύεη ην εηήζην ηηκνιόγην.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηώλ θνξέα ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα πνπ είλαη δπλαηόλ λα επεξεάδνληαη από ηηο εξγαζίεο ηνπ, λα πξνζηαηεύεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη
εθκεηαιιεύζεηο από βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζύλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιιεη ζηελ
άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρόλ βιαβώλ ή δηαθνπώλ.
Δθ’ όζνλ νη ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο
απνθαηαζηήζεη ή βειηηώζεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άρθρο 14o : Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ
παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα
θαηαζέζεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
Α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο
επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ
εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
Β. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα
Γ. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Ν4412/2016) όισλ ησλ ηακείσλ πνπ ππνρξενύηαη.
Γ. Σν Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο (ή ΓΔΜΗ θαηά πεξίπησζε) όπνπ ζα θαίλνληαη κε επθξίλεηα ηα κέιε ηνπ Γ ηεο
εηαηξείαο.

Η Προϊσταμζνη του Σμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη τζλλα

