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ΘΕΜΑ

: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονοµικών

προσφορών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης

& εγκατάστασης

εξοπλισµού πληροφορικής του Νοσοκοµείου. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.300€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ΣXET : Η υπ’ αριθµ. 14 /13-02-2014 απόφαση της Αν. ∆ιοικήτριας του ΓΝ-ΚΥ Σητείας.

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού
φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ)
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου και το θέµα της έρευνας αγοράς
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται:
Η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα.

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:
• Την προσφερόµενη τιµή µε µηνιαίο τίµηµα χωρίς ΦΠΑ
• Το ποσοστό του ΦΠΑ
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει

να υποβληθεί στη Γραµµατεία του

Νοσοκοµείου έως τις 19/02/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µµ.
Άρθρο 2: Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εξήντα (60)
ηµέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφεροµένου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 3:Πληρωµή -Κρατήσεις
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε επιταγή βάσει θεωρηµένου
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, αφού προσκοµίσει :
•

Τιµολόγιο,

•

Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,

•

Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµέρωσης,

•

Τεχνική έκθεση καλής εκτέλεσης από τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκοµείου.

•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις :

1,5% για το Μ.Τ.Π.Υ., 2.40% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ., 2% για την ΕΠΥ, 8%
φόρος.
Άρθρο 4:Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι εκτελεστέα µέσα
σε τρείς µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 5:Απαραίτητες Εργασίες
Οι ζητούµενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση 15 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών
στο δίκτυο του νοσοκοµείου σε θέσεις εργασίας στο διοικητικό τοµέα. Κατά την
εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:
• Backup user profile των 16 παλιών Η/Υ που θα αντικατασταθούν (έγραφα,
email, driver εκτυπωτών Η/Υ)
• Αποσύνδεση του παλιού Η/Υ από το domain
• Εγκατάσταση στον νέο Η/Υ, Oracle Client, ORCO client, OpenOffice, 7zip,
panta antivirus client Server, Firefox, Chrome, Adobe Reader & Flash
• Εγκατάσταση εφαρµογή client Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
• Αντικατάσταση του παλιού H/Y και σύνδεση του νέου H/Y.
• Εισαγωγή του νέου Η/Υ στο domain του νοσοκοµείου
• Παραµετροποίηση profile χρηστών restore του backup εγγράφων, email του
κάθε χρήστη που είχε προηγηθεί
• Παραµετροποίηση διασύνδεσης τοπικών και αποµακρυσµένων εκτυπωτών
(Inkjet, Laser, Barcode)
2. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση 1 νέου Η/Υ στο δίκτυο του νοσοκοµείου
σε θέση εργασίας στον εργαστηριακό τοµέα. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να
λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:
• Backup user profile του παλιού Η/Υ που θα αντικατασταθούν (έγραφα,
email, driver εκτυπωτών barcode Η/Υ)
• Αποσύνδεση του παλιού Η/Υ από το domain
• Εγκατάσταση στον νέο Η/Υ, Oracle Client, ORCO LIS client, OpenOffice,
7zip, panta antivirus client Server, Firefox, Chrome, Adobe Reader & Flash
• Εγκατάσταση εφαρµογή client Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
• Εγκατάσταση Multiserial Card 4 ports
• Αντικατάσταση του παλιού H/Y και σύνδεση του νέου H/Y.
• Εισαγωγή του νέου Η/Υ στο domain του νοσοκοµείου
• Παραµετροποίηση profile χρηστών restore του backup εγγράφων, email του
κάθε χρήστη που είχε προηγηθεί
• Παραµετροποίηση διασύνδεσης τοπικών και αποµακρυσµένων εκτυπωτών
(Inkjet, Laser, Barcode)
• Παραµετροποίηση και έλεγχος λειτουργίας της διασύνδεσης των αναλυτών
µε της σειριακές θύρες του H/Y
• Έλεγχος λειτουργίας αυτόµατης ανάγνωσης των τυπωµένων barcode από
τους αναλυτές.

3. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση 16 παλιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
στο δίκτυο του νοσοκοµείου σε θέσεις εργασίας στο κλινικό τοµέα. Κατά την
εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:
• Format και εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος windows 7 pro
• Εγκατάσταση στον κάθε Η/Υ, Oracle Client, ORCO client, OpenOffice, 7zip,
panta antivirus client Server, Firefox, Chrome, Adobe Reader & Flash
• Εγκατάσταση εφαρµογή client Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
• Σύνδεση του

H/Y στη θέση εργασίας

(διασύνδεση οθόνης, καλωδίου

δικτύου, πληκτρολόγιο, ποντίκι)
• Παραµετροποίηση ενεργών στοιχείων στο ανάλογο VLAN
• Εισαγωγή του Η/Υ στο domain του νοσοκοµείου – παραµετροποίηση
ονόµατος Η/Υ
• Παραµετροποίηση profile χρηστών
• Παραµετροποίηση διασύνδεσης τοπικών και αποµακρυσµένων εκτυπωτών
(Inkjet, Laser, Barcode)
4. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση ενός νέου server στο δίκτυο του
νοσοκοµείου. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες
ενέργειες:
Εγκατάσταση windows 2008 Server R2. Παραµετροποίηση µέσω Hyper-V µιας
κύριας και µιας εικονικής µηχανής. Στην κύρια µηχανή πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες
παραµετροποιήσεις:
• Update Active Directory Schema για να µπορεί να δεκτή windows 2008
(στους είδη εγκατεστηµένους domain controller)
• Update Functional level of Active Directory (στους είδη εγκατεστηµένους
domain controller)
• Update Group Policy γιαWindows 2008 R2 (στους είδη εγκατεστηµένους
domain controller)
• Προσθήκη του domain controller ως additional στο child domain
ghsitia.hygeianet.gr
• Μεταφορά ρόλων από τον παλιό domain controller στο νέο
• Μεταφορά DHCP Server µαζί µε την υπάρχουσα βάση του στο νέο
• Παραµετροποίηση Nortel

Layer 3 να κάνει forward τα DHCP request από

κάθε VLAN στην IP του νέου Server
• Μεταφορά και παραµετροποίηση RAS VPN Server

• Παραµετροποίηση port forward για τη νέα IP του VPN στα freebsd firewall
του νοσοκοµείου
• Εγκατάσταση WSUS και µεταφορά τον 97 Η/Υ στο νέο Server
Στην Hyper-V µηχανή πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες παραµετροποιήσεις:
• Εισαγωγή στο domain
• Εγκατάσταση MS-SQL Express edition
• Εγκατάσταση και παραµετροποίηση IIS (απαιτεί παραµετροποίηση που να
επιτρέπει την πρόσβαση µόνο από συγκεκριµένες IP διευθύνσεις)
• Παραµετροποίηση shared folder µε συγκεκριµένα δικαιώµατα ώστε να είναι
προσβάσιµη µόνο από του σταθµούς εργασίας της Γραµµατείας
• Παραµετροποίηση folder µε συγκεκριµένα δικαιώµατα ώστε να είναι
προσβάσιµη από τους χρήστες του IIS
• Εγκατάσταση antivirus client
5. Επίσης πρέπει να γίνουν και οι ακόλουθες παρεµβάσεις σε είδη
εγκατεστηµένους Η/Υ του νοσοκοµείου:
• Στον Η/Υ του Γραφείου Προσωπικού, έλεγχος προβλήµατος µε την
εφαρµογή του ∆ΑΥΚ. ∆εν ανοίγει το πρόγραµµα και δεν µπορούν να
καταχωρηθούν δεδοµένα.
• Στον Η/Υ του Φαρµακείου, Έλεγχος αποστολής e-mail για παραγγελία
στους προµηθευτές µέσω της εφαρµογής "Παραγγελίες" της OR-CO.
• Γενικό πρόβληµα δικτύου στο vlan των Κλινικών. Έλεγχος λειτουργίας
δικτύου στο VLAN των κλινικών. Σποραδικά παρουσιάζονται σταθµοί εργασίας
που δεν λαµβάνουν σωστή IP διεύθυνση απαιτείτε εντοπισµός

µε

εξουσιοδοτηµένου DHCP Server.
6. Αντιµετώπιση εκτάκτων βλαβών, σε σταθµούς εργασίας και αφορούν
προβλήµατα δυσλειτουργίας του λειτουργικού τους συστήµατος, µόλυνση και
καθαρισµός

από

virus,

εγκατάσταση

και

παραµετροποίηση

oracle

client,

παραµετροποίηση και βλάβες εκτυπωτών, παραµετροποίηση ρυθµίσεων δικτύου,
παραµετροποίηση ενεργών στοιχείων, σε Servers που αφορούν παραµετροποίηση
Active Directory Server, DHCP Server, DNS Server, VPN Server, FreeBSD Firewall
συνολικής διάρκειας 80 ωρών.
Η Προϊσταµένη Οικονοµικών

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας

Χαλκιαδάκη Αθηνά
Ζόµπυρας Κωνσταντίνος

