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                                                                               Βέροια, 27 Μαΐου 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  αρ. πρ. 7330 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Περιοχή Ασωμάτων                  Προς : 
Τ.Κ.  :591 00                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ :Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ :Προμηθειών 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2331 3 51314/ 51157 
FAX :2331 0 59315 
e-mail: :prom3@verhospi.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

πληροφορικής Oracle Database(s)Support, για τη Μονάδα Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας » 

 
Το Γ. Ν. Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ/Α΄/147/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

 την με αριθ.10/20-05-2020(θέμα 8ο)πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, σχετικά με την 

έγκριση σκοπιμότητας και διενέργεια διαδικασίας, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης 

εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής Oracle Database(s)Support, για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Βέροιας, προϋπολογισμού 7.500,00€ (πλέον  

Φ.Π.Α),  με απευθείας ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση.  

 Την υπ’ αριθ.910 με αριθ. πρωτ.7221/26-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΚΘ4690Β7-8ΜΒ) Απόφαση 

Νομικής Ανάληψης Υποχρέωσης της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας, για την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής Oracle Database(s)Support, για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Βέροιας.  

 

 Σας καλεί μέχρι την Δευτέρα 8/6/2020(και ώρα 12.30μμ) σε υποβολή φακέλου προσφοράς, 

για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής 

Oracle Database(s)Support,(CPV:72212000-4, υπηρεσίες προγραμματισμού Λογισμικού 

εφαρμογών) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Βέροιας, προϋπολογισμού 7.500,00€ ( 

πλέον Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία να περιλαμβάνει:   

1. Υποφάκελο τεχνικοοικονομικής προσφοράς (και σε ηλεκτρονική μορφή σε cd). 

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

θα πρέπει   να καταθέσετε  και Υποφάκελο  με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου του διαχειριστή της 

εταιρείας, (για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
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αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,  

2)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής του ή είναι έκδοσης 3μήνου πριν την υποβολή του,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της  περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

Το σύνολο των υπηρεσιών θα αφορά την κάλυψη της μονάδας Βέροιας, για δώδεκα (12) μήνες 

και  μέχρι εξαντλήσεως  του  προϋπολογισμού. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ημαθίας. 

Η πληρωμή σας ως  αναδόχου, θα γίνει από το Νοσοκομείο Ημαθίας μετά την εκπλήρωση των 

συμβατικών σας υποχρεώσεων  και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης των 

υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα 

νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13). 

 Η  αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου  των υπηρεσιών  επισυνάπτεται στο τέλος της 

παρούσας. 

 

                             Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ημαθίας  
 
 
 
 

                                                Πλιόγκας Γ. Ηλίας 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης SLA με αντικείμενο: 

1. Regular database complete health checks 

2. On call 5x8 database incident support 

3. Database maintenance regular tasks 

4. Backup - Recovery implementation and regular checks 

5. SQL response checks and fixes 

 

Επί ποινή απόρριψης οι συμμετέχουσες εταιρείες, θα πρέπει να είναι εταιρείες αποκλειστικής 

δραστηριότητας oracle dba, με τις δέουσες πιστοποιήσεις (Oracle DBA 9i, 10g, 11g 

Professional και Expert RAC), με εμπειρία στον τομέα του Database Administration πάνω από 

10 έτη και πελατολόγιο σε άλλα  Νοσοκομεία. 
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