INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MINAS VOULGARIDIS
Ημερομηνία: 2018.07.30 14:37:44 EEST

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.31 12:31:45
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΕΜ846907Τ-Γ4Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
Υανιά

30 / 07 / 2018

Αριθμ. Πρωη 16843
Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας
Σατ. Κωδ.

: 73300

Πληροθορίες

:Δ. Νηοσζάκης

Σηλέθωνο

: 28210- 22309

E-mail

: entousakis@chaniahospital.gr

Προς
1. ΔΗΓΗ (Γιαβοσλεύζεις)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. Tμήμα Πληροθορικής ΓΝ Υανίων
e-mail: info@chaniahospital.gr

«Πρόζκληζη Πρώηης (Α) Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηην προμήθεια: σζηήμαηος

ΘΕΜΑ :

PACS/RIS Ακηινολογικού ηομέα - X-ray processing devices, (CPV: 33111300-4) »
τεηικά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
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7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Την με απθ. Ππωη Α4γ/Γ.Π.1043/ 26-03-2018 (ΑΔΑ: ΦΜΛ465ΦΤΟ-7ΜΗ) έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ ηος
Υποςπγείος Υγείαρ για σπημαηοδόηηζη από ηο ΠΔΕ 2018.
12) Την με απιθ ππωη 46238/30-04-2018 (ΑΔΑ: 72Ρ4465ΥΘ8-ΕΟ1) απόθαζη Υποςπγείος Οικονομίαρ ζσεηικά
με ηην έγκπιζη ένηαξηρ ζηο ΠΔΕ 2018.
13) Την με απίθμ. 24/13/ 17-05-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΖ46907Σ – Ξ4Ε) απόθαζη ηος Δ.Σ. ηος Νοζοκομείος ζσεηικά
με ηον οπιζμό επιηποπήρ διαμόπθωζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και γπαμμαηέα διαγωνιζμού.
14) Την με απιθ. Ππωη.11578/24-05-2018 ππόζκληζη ηηρ επιηποπήρ

διαμόπθωζηρ ηων

ηεσνικών

πποδιαγπαθών.
15) Την με θέμα 9ο /πρκ 20ο / 26-07-2018 (ΑΓΑ: 7Σ8246907Σ – Ρ36) απόθαζη ηος Δ.Σ. ηος Νοζοκομείος
ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για διενέπγεια Α Διαβούλεςζηρ.

Πποζκαλούμε ζε ανοικηή Πρώηη (Α) Γημόζια Γιαβούλεσζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν για
ηην ππομήθεια: «σζηήμαηος PACS/RIS Ακηινολογικού ηομέα - X-ray processing devices (CPV:
33111300-4)»

Η Διαβούλεςζη θα διαπκέζει από ηιρ 01/08/2018 έυρ και ηιρ 24/08/2018 ημέπα Παπαζκεςή.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Δημοζίυν

Σςμβάζευν

“Διαβοςλεύζειρ”

(ΕΣΗΔΗΣ)

και

ζηην

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

Νοζοκομείος

ζύνδεζμο
Φανιών

(www.chaniahospital.gr).
Τα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΕΣΗΔΗΣ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεηαι
επιζύνατη
απσείυν.
Απσεία
μποπούν
να
αποζηαλούν
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος
δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. Σε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον
διασειπιζηή ηυν διαβοςλεύζευν, αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
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Σε
κάθε
πεπίπηυζη
ηα
ζσόλια
πος
έπσονηαι
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική
ανακοίνυζη
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
Γενικού
Νοζοκομείος
Φανιών
(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Επιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΕΣΗΔΗΣ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1) Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.
2) Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.
3) Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.
4) Την εμπειπία.
5) Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.
6) Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.
Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΕΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

3

ΑΔΑ: ΩΕΜ846907Τ-Γ4Η

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ PACS/RIS
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
Α. ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΡΓΑΗΑ
ηαζκόο εξγαζίαο γηα Μαζηνγξαθίεο ζπλδεόκελνο κε δεύγνο
Δηαγλσζηηθώλ νζνλώλ 5ΜΡ θαη ηξίηε νζόλε γηα επηινγή αζζελώλ
(θάξηα γξαθηθώλ 4GB).
Η δηάζηαζε νζνλώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 21’’.
ηαζκνί εξγαζίαο κε δεύγνο έγρξσκσλ δηαγσληζηηθώλ νζνλώλ
3MP ζπλνδεπόκελεο από Σξίηε νζόλε γηα επηινγή αζζελώλ
(θάξηα γξαθηθώλ 4GB) Οη ηξεηο γηα CT/MRI Σνκνγξαθίεο θαη νη
άιιεο ηξεηο γηα Αθηηλνινγηθό Σκήκα κέζσ CR(U/S,MG θηι).
Η δηάζηαζε νζνλώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 21’’.
ηαζκνί εξγαζίαο γηα αθηηλνιόγνπο θαη θιηληθνύο ηαηνύο κε
θιηληθέο νζόλεο 2ΜΡ θαη θάξηα γξαθηθώλ 2GB. ε απηνύο ζα
πξνζηεζνύλ θαη νη δύν ζηαζκνί εξγαζίαο κε δηαγλσζηηθέο νζόλεο
2ΜΡ πνπ ήδε έρεη πξνκεζεπηεί ην λνζνθνκείν. Οη ζπλνιηθά νθηώ
ζηαζκνί εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο δηαγλσζηηθέο νζόλεο ζα
δηαηεζνύλ ζε ηκήκαηα πξώηεο γξακκήο. Η δηαλνκή εηθόλαο
πνξίζκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ εθαξκνγήο VIEWER από ηνλ
ππνινγηζηή πνπ δηαζέηνπλ.
Η δηάζηαζε νζνλώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 21’’.
ηαζκνί εξγαζίαο γηα γεληθή ρξήζε Σερλνιόγσλ- Γξακκαηείαο.
Η δηάζηαζε νζνλώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 21’’.
πζηήκαηα εγγξαθήο ηαηξηθώλ εηθόλσλ ζε CD/DVD κε
θαηάιιειν ινγηζκηθό
-Λήςε ηαηξηθώλ εηθόλσλ DICOM
- Απηόκαηε ιεηηνπξγία
-Να ζπκπεξηιακβάλεηαη DICOM viewer ζε θάζε δίζθν γηα ηελ
επηζθόπεζε ησλ εηθόλσλ ζε θνηλνύο ππνινγηζηέο.
- Αλαβαζκίζηκν-επεθηάζηκν ζε PACS θαη RIS/PACS
ΤΛΙΚΟ (ΡΟΜΠΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ)
-Δηπινί νδεγνί εγγξαθήο CD/DVD
-Θήθε εηζαγσγήο 100 δίζθσλ
- Εθηύπσζε εηηθεηώλ

1

6

6

3

2

Β. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ PACS
Άδεηα ρξήζεο γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (Σκ.
Πιεξνθνξηθήο )
Σαπηόρξνλεο άδεηεο Αθηηλνιόγσλ κε όια ηα εηδηθά εξγαιεία
γηα δηάγλσζε πξνβνιή επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
εμεηάζεσλ
Σαπηόρξνλεο άδεηεο γηα γεληθή ρξήζε Σερλνιόγσλ θαη
Γξακκαηείαο
Αξηζκό ρξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο
ηνπ λνκνύ (Αθηηλνιόγσλ θαη θιηληθώλ Ιαηξώλ κέζσ
εθαξκνγήο VIEWER).

1
10 άδεηεο Αθηηλνιόγνπ

3
Απεξηόξηζην

Γ. HL7
Να επεθηαζεί θαη ζην Αθηηλνδηαγλσζηηθό Σκήκα κέζσ ηνπ
Ννζνθνκεηαθνύ πξσηνθόιινπ HL7 ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ
Απεηθνληζηηθώλ Εμεηάζεσλ από ηηο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ
ζηα απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα (worklist).

ΝΑΙ
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Γ. ΔΓΓΤΖΖ –ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Να πξνζθεξζεί πιήξεο εγγύεζε γηα όια ηα αλσηέξσ θαη λα
πξνζθεξζεί ην θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηα
επόκελα 8 έηε

ΝΑΙ

Δ. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔNΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Να παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ Ιαηξηθνύ θαη βνεζεηηθνύ
πξνζσπηθνύ ζην ζσζηό ρεηξηζκό θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
δηαγλσζηηθώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο.

ΝΑΙ

Ε. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ
Πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία κατά ISO 9001:2008 & ISO
13485:2012 γηα ηερληθή Τπνζηήξημε Μεραλεκάησλ Ιαηξηθήο
Απεηθόληζεο θαη Τπνζηήξημε πζηεκάησλ θαη Εθαξκνγώλ
Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο, Αξρεηνζέηεζεο θαη Επεμεξγαζίαο
Ιαηξηθώλ Εηθόλσλ θαζώο θαη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α.
1348/2004 πεξί Δηαθίλεζεο Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ.
Επηπξόζζεηα είλαη εληαγκέλε ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε. βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004
Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο CE

ΝΑΙ

Ζ. SERVER-STORAGE
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ενιαίος ζςζηήμαηορ Αποθήκεςζηρ και εξςπηπεηηηών

Α/Α

Πξνδηαγξαθή

Απαίηεζε

Εληαίν ύζηεκα κε εμππεξεηεηέο, απνζεθεπηηθό
ζύζηεκα θαη δηθηπαθή ζπζθεπή, ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηή

ΝΑΙ

Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξεία θαηαζθεπήο

ΝΑΙ

Αξηζκόο Μνλάδσλ
‘Τςνο ζε U (πεξηιακβάλεη ηνπο εμππεξεηεηέο,
απνζεθεπηηθό ζύζηεκα θαη ηελ δηθηπαθή ζπζθεπή)

1
≤ 5U

Να δηαζέηεη Rack Installation Rails

NAI

Interactive LCD νζόλε κε configuration wizard,
πιεξνθνξίεο θαη troubleshooting ηνπ ζπζηήκαηνο

ΝΑΙ

DVD+/-RW SATA Internal

ΝΑΙ

PCI-e slots γηα ηνπνζέηεζε θαξηώλ

≥8

Αξηζκόο Μνλάδσλ

≥2

Αξηζκόο ζέζεσλ επεμεξγαζηή (CPU sockets) αλά
server

≥2

Πξνζθεξόκελνη επεμεξγαζηέο αλά server

≥1
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Α/Α

Πξνδηαγξαθή
CPU κε Passmark score ≥ 14.000 ελδεηθηηθά Intel
Xeon Silver 4114 ή αλώηεξν

Απαίηεζε
ΝΑΙ

Μνήμη (RAM)
Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε
Πξνζθεξόκελε κλήκε
πρλόηεηα κλήκεο
πλνιηθά DIMM slots ζε θάζε server

≥ 2TB
≥ 64GB
≥2666MT/s
≥ 16

Ελεγκηήρ ζκληπών δίζκων – δίζκοι
Πξνζθεξόκελνη hot-plug δίζθνη αλά εμππεξεηεηή
Δίζθνη SSD sata mix use

≥ 2 (ζε RAID
1)
≥ 400GB

Hardware RAID controller κε ππνζηήξημε RAID 0, 1,
5, 10

ΝΑΙ

Να ππνζηεξίδεηε Internal Dual SD Card Module with
16GB SD Cards (λα κελ πξνζθεξζεί ζην παξόλ
έξγν)

NAI

Ελεγκηέρ Δικηύος
Αξηζκόο ζπξώλ Ethernet Intel 10GbE

≥2

Operating System εξςπηπεηηηών
Να πξνζθεξζεί Microsoft Windows Server 2016
Standard Edition 16 cores γηα ηνπο server από ηνλ ≥ 1 αλά Server
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνύ
Ελεγκηήρ διασείπιζηρ
Ελζσκαησκέλε δηαρείξηζε κε Dedicated 1Gb NIC

NAI

Να ππνζηεξίδεηαη πςεινύ επηπέδνπ αζθάιεηα: TwoFactor Authentication, Directory Services
(AD,LDAP), PK Authentication

NAI

Επηθνηλσλία κε ηνλ ειεγθηή κέζσ Local/SSH CLI,
Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI

NAI

Τπνζηήξημε ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο

ΝΑΙ

Αλαιπηηθή θαηαγξαθή / παξνπζίαζε ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (λα αλαθεξζνύλ νη
κνλάδεο πνπ παξαθνινπζνύληαη) θαη Performance
Monitoring

ΝΑΙ

Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο: Virtual
Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders,

ΝΑΙ
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Α/Α

Πξνδηαγξαθή

Απαίηεζε

Virtual Media, Remote File Share
Να ππνζηεξίδεηαη Remote Configuration, Backup
and Restore configurations ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
Updates (local, remote, scheduled, automatic, rollback)

NAI

Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα Email Alerts

ΝΑΙ

Δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ζηελ θάξηα
απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο θάξηαο κλήκεο Vflash
16GB SD Card γηα ζθνπνύο service. Να κελ
πξνζθεξζεί ζην παξόλ έξγν.

NAI

Να ππνζηεξίδεη Integration for VMware vCenter ή
αλάινγα ζπζηήκαηα γηα ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο
ησλ servers, γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε

ΝΑΙ

Οη δίζθνη ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη hotplug 3.5”

ΝΑΙ

πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ δίζθσλ

≥7

Σερλνινγία δίζθσλ

NLSAS

Μέγεζνο θάζε δίζθνπ

≥ 8TB

Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ ζθιεξώλ δίζθσλ 3.5”
ζηελ κέγηζηε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηελ
πξνζζήθε επηπιένλ enclosure επέθηαζεο.

≥ 12

Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Dual RAID
Controller in Redundant Mode

ΝΑΙ

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη
δηακνξθώζεηο RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60

ΝΑΙ

Μλήκε NV Cache ηνπ RAID Controller

≥ 1GB

Δηπιόο (redundant) Management Controller ηνπ
ζπζηήκαηνο

NAI

Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό δηαρείξηζεο

ΝΑΙ

Η δηαρείξηζε λα γίλεηαη local θαη remote

ΝΑΙ

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από
ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ
επηηξέπεη ηελ ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε server
nodes, storage, networking and power ζε κία
single console.

NAI

Αξηζκόο Μνλάδσλ

1
≥4x 10Gb SFP

10Gb Switch Module, Int 16 ports to Ext 6 ports

θαη
≥2x 1Gb RJ45

Gigabit Ethernet

NAI

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από
redundant θαη hot-pluggable ηξνθνδνζία θαη ςύμε

ΝΑΙ

Αξηζκόο fan modules

≥6
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Α/Α

Πξνδηαγξαθή

Απαίηεζε

Αξηζκόο blower modules

≥4

Αξηζκόο PSU

≥ 4 (2+2)

Ιζρύο θάζε Ρower Supply

≥ 1600W

To ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα
απαξαίηεηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο

ΝΑΙ

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε θαη
ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή

≥ 5 έηε

Αληαπόθξηζε γηα ην Hardware On-Site Next
Business Day θαηόπηλ ηεο ηειεθσληθήο δηάγλσζεο,
ζπκπεξηιακβαλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη
εξγαζίαο, από ηνλ θαηαζθεπαζηή

ΝΑΙ

Τπεξεζία δηαηήξεζεο θπξηόηεηαο ζθιεξώλ δίζθσλ
ησλ servers θαη ηνπ θνηλνύ ππνζπζηήκαηνο (keep
hard drive), πξνζθεξόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή

ΝΑΙ

Η πξνζθεξόκελε εγγύεζε – ηερληθή ππνζηήξημε ζα
ΝΑΙ
πξέπεη λα πξνζθέξεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή
Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη γξαπηά,
κε παξαπνκπή ζε θσδηθό θαη δήισζε ηνπ
NAI
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνύ.
Μεηαμύ ησλ δύν Εμππεξεηεηώλ πξέπεη λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα replication κηαο εηθνληθήο κεραλήο πνπ
ζα εγθαηαζηαζεί ε database θαη ν Application
ΝΑΙ
Server ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο, ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη Disaster Recovery ιεηηνπξγία κεηαμύ
ησλ Server.
Σα δεδνκέλα ησλ ηαηξηθώλ εηθόλσλ λα
απνζεθεύνληαη ζην θνηλό storage κεηαμύ ησλ δύν
Server θαη ην Storage Volume/ Partition λα κπνξεί
λα δηαζπλδεζεί από ηνλ έλα εμππεξεηεηή ζηνλ
άιιν, δηαρεηξηδόκελν είηε απηόκαηα από ην
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ εμππεξεηεηώλ είηε κε
παξέκβαζε από ηνλ δηαρεηξηζηή πνπ λα κελ απαηηεί
αιιαγέο θαισδίσλ

ΝΑΙ

Θ. SOFTWARE
Λνγηζκηθό PACS/RIS γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλώλ
ιεηηνπξγηώλ ηνπ ηκήκαηνο.

ΝΑΙ

Η. ΜΗΚΡΟΦΩΝΑ-ΑΚΟΤΣΗΚΑ (ΔΣ)
Ωο εξγαιεία δηάγλσζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη

4 ΕΣ
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Οη ελδηαθεξόκελνη

επί πνηλή απόξξηςεο λα θάλνπλ απηνςία ηεο ππάξρνπζαο

θαηάζηαζεο ηνπ Γ. Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ (ζα δνζεί απνδεηθηηθό απηνςίαο).
Να πξνζθεξζνύλ θαηά επηινγή: α. ηαζκνί εξγαζίαο κε θιηληθέο νζόλεο 2ΜΡ β.
Εθηππσηέο CD (ζύζηεκα εγγξαθήο ηαηξηθώλ εηθόλσλ ζε CD/DVD κε εηηθέηεο),
(ελδεηθηηθή ηηκή θάζε είδνπο, λα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά).
ηελ πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε θόζηνο πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα λα
παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζε πιήξε δηαζύλδεζε κε ην νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηθά ζύζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ (λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε).

Δκτιμώμενορ

απιθμόρ καταχωπημένων εξετάσεων/ έτορ μεγαλύτεπορ των

120.000.
ΔΓΓΤΖΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2 ΥΡΟΝΩΝ
ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΑ ΔΣΟ ΓΗΑ 8 ΥΡΟΝΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ
ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ (το κόστορ θα αναυέπεται στην οικονομική
πποσυοπά).
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