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  Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια των υπ’ αριθμ. 28η/22-11-
2021 (θέμα 22ο) και 29η/13.12.2021 θέμα 21ο αποφάσεις Δ.Σ, προκηρύσσει 
διαγωνισμό με την διαδικασία συλλογής κλειστών προσφορών με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για «Παροχή υπηρεσιών για την 
ψηφιακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 
(CPV: 79411000-8). 
        Προϋπολογισμός δαπάνης  25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
        Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 
π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. 
        Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Τινέλλη Γιάννα  τηλ. 
2251026390. 
       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  
σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο  Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. 
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   ΕΙΔΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιακή αναβάθμιση του Γενικού 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ». 
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                                     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1.1. Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» 

1.2. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» 

1.3. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» 

1.4. Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.» 
1.5. Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

1.6.      Το Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. Α' 36/09.03.2021), "Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση  και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις  για την ανάπτυξη, τις 



υποδομές και την υγεία". 
1.7. Το Ν.3886/2010  περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

1.8 Την υπ’αριθμ.29η/13-12-2021 θέμα 21ο  απόφαση  Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Μυτιλήνης “Βοστάνειο” έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών  

1.9. Την υπ’αριθμ.28η/22-11-2021 θέμα 22ο  απόφαση  Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Μυτιλήνης “Βοστάνειο” έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού  

       

 

         Διενεργούμε συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ 
ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την 
κατάθεση προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιακή αναβάθμιση του Βοστάνειου Γενικού 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης» 
         Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών, θα παρέχει 

υπηρεσίες, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης, σχετικά με την ογκομέτρηση του 

φυσικού αρχείου του Νοσοκομείου και θα συντάξει προτάσεις σχετικά με την 

ορθή και άρτια διαχείρισή του. Από την ορθή και άρτια διαχείριση του αρχείου 

αναμένονται τα παρακάτω αναμενόμενα αποτελέσματα: 

 Διευκόλυνση του έργου του προσωπικού του Νοσοκομείου αφού θα 

μπορούν να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα το υλικό  που τους ενδιαφέρει 

 Ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου που 

ασχολείται με την διεκπεραίωση ελέγχων στο αρχείο 

 Διευκόλυνση για πιο αποδοτική καθημερινή εργασία του προσωπικού του 

Νοσοκομείου έχοντας γρηγορότερη πρόσβαση στα δεδομένα των 

ασθενών και ομοιογενείς τρόπους αποθήκευσης 

 Απόκτηση δυνατότητας ποιοτικότερης ασφάλειας φύλαξης των ευαίσθητων 

πληροφοριών που βρίσκονται ακόμη σε έντυπη μορφή 

 Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών αρχείου θα έχει ως αποτέλεσμα την 

παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη 

 Απαλλαγή από περιττό και μη λειτουργικό όγκο έντυπου υλικού με 

ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρων του Νοσοκομείου. 

 

          Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται υπηρεσίες 

υποστήριξης αναφορικά με τη σύνταξη μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές) για την 

ψηφιοποίηση του αρχείου και την αναζήτηση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση των αναγκών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του 

αρχείου (όπως αυτές θα προκύψουν από τη διαδικασία της παρούσας 

σύμβασης). 

 



 

Τα παραδοτέα της παροχής των υπηρεσιών θα είναι: 

Παραδοτέο 1 

(Π1): 

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης - Προτάσεις για 

τη βελτίωση διαχείρισης του αρχείου – Ογκομέτρηση 

του αρχείου  

Παραδοτέο 2 

(Π2): 

Υποστήριξη στη σύνταξη φακέλου χρηματοδότησης για 

την υλοποίηση των προτάσεων του Παραδοτέου 1 

 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, κατατάσσονται 

στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 

:79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης). 

Ο προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), πλέον του ΦΠΑ 24%. 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται σε έως  ένα (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01 του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

 

Ο προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΜΟΙΒΗ 

(€) 

1 Αποτύπωση υφιστάμενης 

κατάστασης - Προτάσεις για 

τη βελτίωση διαχείρισης του 

αρχείου– Ογκομέτρηση του 

αρχείου 

Κατ’ 

αποκοπή 

1 20.000,00  20.000,00 

 

2 Υποστήριξη στη σύνταξη 

φακέλου χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση των 

προτάσεων του Παραδοτέου 

1 

Κατ’ 

αποκοπή 

1 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 31.000,00 € 

 

 

 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. Γενική περιγραφή των υπηρεσιών 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες και τις απαιτήσεις των χρηστών με την βελτίωση των υφιστάμενων 

και τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός του Νοσοκομείου θα συμβάλλει στην ψηφιακή 

εμπειρία του πολίτη, στη διακυβέρνηση της Ψηφιακής Υγείας, στο Εθνικό Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας και την Πιστοποίηση Ιατρικών Εφαρμογών, στην αναβάθμιση 

των υποδομών ηλεκτρονικής υγείας στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας, στην 

κυβερνοασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων, στο οικοσύστημα 

ψηφιακής υγείας και το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων καθώς και στην 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ηλεκτρονική υγεία, που αποτελεί και το 

μέλλον. 

Ο Ανάδοχος θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τους τρόπους 

διαχείρισης του αρχείου (μέθοδοι, προβλήματα, κ.λπ.),θα προβεί σε ογκομέτρηση 

του αρχείου και εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων αναφορικά με αυτό (αριθμός 

κιβωτίων, αριθμός φακέλων, αριθμός εικόνων κ.α.) και θα συντάξει προτάσεις 

σχετκά με τις προτεινόμενες μεθόδους διαχείρισης του αρχείου με βάση τις καλές 

πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επίσης, θα υποβοηθήσει την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία σύνταξης και 

υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης για τη διεκδίκηση χρηματικών πόρων για την 

υλοποίηση των δράσεων - προτάσεων που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο του 

Παραδοτέου 1. 

 

Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και Ομάδα Έργου για την 

υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτει: 

1. να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον πέντε (5) έργα σε αντικείμενο σχετικά με τη 

διαχείριση ή/και φύλαξη ή/και ψηφιοποίηση αρχείου 

2. να διαθέτει τετραμελή Ομάδα Έργου, εκ των οποίων: 

 ένα Μέλος θα κατέχει τον ρόλο του Υπευθύνου Έργου και θα 

διαθέτει δεκαετή εμπειρία σχετικά με τη διαχείριση έργων αναφορικά 

με διαχείριση ή/και φύλαξη ή/και ψηφιοποίηση αρχείου,  

 ένα Μέλος θα διαθέτει πιστοποίηση σχετικά με τη διαχείριση των 

προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer) 

 δύο Μέλη θα διαθέτουν διετή εμπειρία σχετικά με τη διαχείριση ή/και 

φύλαξη ή/και ψηφιοποίηση αρχείου. 

 



Προς απόδειξη των παραπάνω τα μέλη της Ομάδας έργου θα 

προσκομίσουν ΥΔ που θα βεβαιώνουν την επαγγελματική τους 

εμπειρία καθώς και αντίγραφο των πτυχίων και πιστοποιήσεων. 

 

Γ. Πιστοποιήσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις: 

 το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,  

 το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 - Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια 

των Πληροφοριών  

 το πρότυπο ISO/ IEΚ 27701:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 

Ιδιωτικότητας 

 το πρότυπο ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης για την 

καταπολέμηση της Διαφθοράς  

 το Πρότυπο ISO 22301:2012 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής 

Συνέχειας  

 τον Διεθνή Oδηγό Εφαρμογής ISO/TR 13028:2010  

 το Πρότυπο ISO 45001:2018 (συνέχεια του προτύπου OHSAS 

18001:2007) – Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία  

 το Πρότυπο EN ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης 

το Πρότυπο ISO 30301:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων 

 

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως 
την 27/12/2021 και ώρα 14:30. 

 

 

 
                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
    
 

                                                                               ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.vostanio.gov.gr)  στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
 


