
    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                                                                                                Πειραιάς 23-01-2014 

                                                                                                Αρ.Πρωτ.  1639 

                     
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Την αριθμ. πρωτ. 28277/4-12-2013 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου  
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28278/4-12-2013 διακήρυξη του έργου ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ 352924 συνολικού 
προϋπολογισμού 6.406.650€ (Προϋπολογισμός έργου 4.271.100,00 και δικαίωμα 

προαίρεσης 2.135.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
3. Το αριθμ. πρωτ. 640/13-1-2014 έγγραφο της ΙΒΜ με θέμα παροχή διευκρινίσεων για 

την προκήρυξη με κωδικό 352924 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την παροχή των συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί της διακήρυξης με 

αριθμ. πρωτ. 28278/4-12-2013 του έργου : ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 
2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

με κωδικό ΟΠΣ 352924, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαντώντας στο σύνολο των ερωτημάτων που 
ελήφθησαν εγγράφως εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου.  
2. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο www.diavgeia.gr και στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας. 

3. Τη διαβίβαση της παρούσας σε όλους τους ενδιαφερομένους που έχουν προμηθευτεί το 
τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

α/α 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με τη διακήρυξη διαγωνισμού για το 

έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 

 
A.4.5.1.1 Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς ΣΤΙΑ 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.1 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά την απαιτούμενη 

Μονάδα Τηλεϊατρικής παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.7 αντί του αναφερομένου 

C.3.8 

 Η παράγραφος A.4.5.1.1 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά τον απαιτούμενο 

Διαγνωστικό Ιατρικό Εξοπλισμό παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.8 αντί του 
αναφερομένου C.3.9 

 Η παράγραφος A.4.5.1.1 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά τον απαιτούμενο 

Σύστημα Εικονοδιάσκεψης Υψηλής Ευκρίνειας παραπέμπει κανονικά στον πίνακα 
C.3.10 αντί του αναφερομένου C.3.11 

 Η παράγραφος A.4.5.1.1 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά το απαιτούμενο IP 

Τηλέφωνο παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.11 αντί του αναφερομένου C.3.12 
 Η παράγραφος A.4.5.1.1 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά τον απαιτούμενο 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστής Σταθμών Τηλεϊατρικής παραπέμπει κανονικά στον πίνακα 

C.3.12 αντί του αναφερομένου C.3.24. 

 Η παράγραφος A.4.5.1.1 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά τους 

απαιτούμενους Χώρους Τηλεϊατρικής παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.15 αντί 
του αναφερομένου C.3.16. 

 
 

A.4.5.1.2 Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου –ΣΤΙΣ 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.2 στη σελίδα 44 και στο σημείο που αφορά τον  απαιτούμενο 

Σταθμό Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου–ΣΤΙΣ παραπέμπει κανονικά στον πίνακα 

C.3.6.   αντί του αναφερομένου C.3.7 
 

 
A.4.5.1.3 Μονάδα Τηλεϊατρικής 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.3 στη σελίδα 45 και στο σημείο που αφορά τις απαιτούμενες 

Μονάδες Τηλεϊατρικής παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.7  αντί του 
αναφερομένου C.3.21 

 
 
A.4.5.1.5 Μεταγωγείς τοπικού δικτύου 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.5 στη σελίδα 46 και στο σημείο που αφορά τους 

απαιτούμενους Μεταγωγείς τοπικού δικτύου για τη DMZ παραπέμπει κανονικά στον 

Πίνακα C.3.26 αντί του αναφερομένου C.3.25. 
 Η παράγραφος A.4.5.1.5 στη σελίδα 46 και στο σημείο που αφορά τους 

απαιτούμενους Μεταγωγείς Τοπικού Δικτύου ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ παραπέμπει κανονικά στον 

Πίνακα C.3.13 αντί του αναφερομένου C.3.26. 
 Η παράγραφος A.4.5.1.5 στη σελίδα 46 και στο σημείο που αφορά τους 

απαιτούμενους Κεντρικούς Μεταγωγείς Τοπικού Δικτύου ορθώς παραπέμπει στον 

αναφερόμενο πίνακα  C.3.25. 
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A.4.5.1.6 Δρομολογητές ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.6 στη σελίδα 46 και στο σημείο που αφορά τους 

απαιτούμενους Δρομολογητές ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ παραπέμπει κανονικά στον Πίνακα C.3.14 

αντί του αναφερομένου C.3.28. 
 

 

A.4.5.1.7 Μετασχηματιστής απομόνωσης 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.7 στη σελίδα 47 και στο σημείο που αφορά τους 

απαιτούμενους Μετασχηματιστές Απομόνωσης παραπέμπει κανονικά στον Πίνακα 
C.3.30 αντί του αναφερομένου C.3.32. 

 
 

A.4.5.1.8 UPS 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.8 στη σελίδα 47 και στο σημείο που αφορά τα απαιτούμενα 

UPS παραπέμπει κανονικά στον Πίνακα C.3.29 αντί του αναφερομένου C.3.31. 

 
 

A.4.5.1.9 Σύστημα Εικονοδιάσκεψης και Συνεργατικότητας 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.9 στη σελίδα 47 και στο σημείο που αφορά τον απαιτούμενο 

μεταγωγό εικονοδιάσκεψης παραπέμπει κανονικά στον Πίνακα C.3.17 αντί του 

αναφερομένου C.3.14. 
 Η παράγραφος A.4.5.1.9 στη σελίδα 47 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

σύστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας παραπέμπει κανονικά στον Πίνακα C.3.18 αντί του 

αναφερομένου C.3.15. 
 Η παράγραφος A.4.5.1.9 στη σελίδα 47 και στο σημείο που αφορά τον  απαιτούμενο 

Εξυπηρετητή Περιεχομένου παραπέμπει κανονικά στον Πίνακα C.3.19 αντί του 

αναφερομένου C.3.16. 

 Η παράγραφος A.4.5.1.9 στη σελίδα 48 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

υποσύστημα Εικονοδιάσκεψης παραπέμπει κανονικά στους πίνακες C.3.17,  C.3.18 και 
C.3.19 αντί των αναφερομένων C.3.5., C.3.6., C.3.10. 

 Η παράγραφος A.4.5.1.9 στη σελίδα 48 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

υποσύστημα Εικονοδιάσκεψης παραπέμπει κανονικά στους πίνακες C.3.17,  C.3.18 και 
C.3.19 αντί των αναφερομένων C.3.5., C.3.6., C.3.10. 

 Η παράγραφος A.4.5.1.9 στη σελίδα 48 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

υποσύστημα παροχής της υπηρεσίας Εικονοδιάσκεψης και Συνεργατικότητας 

παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.10 αντί του αναφερομένου C.3.11. 
 

 
A.4.5.1.10 Εξοπλισμός εικονοδιάσκεψης 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.10 στη σελίδα 48 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

Εξοπλισμού Εικονοδιάσκεψης παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.9 αντί του 

αναφερομένου C.3.11. 

 
 

A.4.5.1.12 Κεντρικοί Δρομολογητές 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.12 στη σελίδα 48 και στο σημείο που αφορά τους  

απαιτούμενους Κεντρικούς Δρομολογητές παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.27 

αντί του αναφερομένου C.3.29. 
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A.4.5.1.13 Κεντρικό Σύστημα Δικτυακής Ασφάλειας (Firewall) 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.13 στη σελίδα 49 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

Κεντρικό Σύστημα Δικτυακής Ασφάλειας (Firewall) παραπέμπει κανονικά στον πίνακα 

C.3.20 αντί του αναφερομένου C.3.12. 
 

 

A.4.5.1.14 Εξυπηρετητές κεντρικής εφαρμογής τηλεϊατρικής 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.14 στη σελίδα 50 και στο σημείο που αφορά τους  

απαιτούμενους Εξυπηρετητές Κεντρικής Εφαρμογής Τηλεϊατρικής παραπέμπει 
κανονικά στον πίνακα C.3.21 αντί του αναφερομένου C.3.13. 

 
 

A.4.5.1.15 IP Τηλεφωνικό Κέντρο 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.15 στη σελίδα 50 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

IP τηλεφωνικό κέντρο παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.22 αντί του 

αναφερομένου C.3.15. 
 

 

A.4.5.1.16 Κεντρικό σύστημα διαχείρισης Δικτύου 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.16 στη σελίδα 51 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.23 αντί 
του αναφερομένου C.3.16. 

 
 

A.4.5.1.17 Κεντρικό σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.17 στη σελίδα 51 και στο σημείο που αφορά το  απαιτούμενο 

Κεντρικό σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας παραπέμπει κανονικά στον 

πίνακα C.3.24 αντί του αναφερομένου C.3.17. 
 

 

A.4.5.1.18 Προδιαγραφές Χώρων Τηλεϊατρικής 
 

 Η παράγραφος A.4.5.1.18 στη σελίδα 51 και στο σημείο που αφορά τη διαμόρφωση 

των απαιτούμενων Χώρων Τηλεϊατρικής παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.15 αντί 
του αναφερομένου C.3.16. 

 
 

A.4.5.2 Υποσύστημα Τηλεϊατρικής Πύλης 
 

 Η παράγραφος A.4.5.2 στη σελίδα 53 και στο σημείο που αφορά το απαιτούμενο 

Υποσύστημα Τηλεϊατρικής Πύλης παραπέμπει κανονικά στον πίνακα C.3.31 αντί του 

αναφερομένου C.3.14. 
 

 

Υφιστάμενος Εξοπλισμός Τηλεϊατρικής "Δήλος" 
 

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός τηλεϊατρικής που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΠΣΥ "Δήλος" και 

που πρέπει να αξιοποιηθεί στο παρόν έργου περιλαμβάνεται στην ενότητα Α.2.2 (σελ. 15) του 

τεύχους διακήρυξης. Ειδικότερα, στη σελίδα 17 περιέχεται αναλυτικός πίνακας με τη 

γεωγραφική κατανομή του υφισταμένου εξοπλισμού τηλεϊατρικής.  
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Επισημαίνεται ότι απαιτείται αποκλειστικά η μεταφορά του εξοπλισμού τηλεϊατρικής (PC και 

συσκευή MindRay) και όχι του συστήματος mini-PACS. 

Στη σελίδα 209, στο Παράρτημα C.4.7.1. του τεύχους διακήρυξης, υπάρχει πίνακας με τις 

υγειονομικές μονάδες της 2ης ΥΠΕ στον οποίον καταγράφονται α) οι δομές με υφιστάμενο 

εξοπλισμό προς αξιοποίηση, β) οι δομές που θα παραλάβουν νέο εξοπλισμό στο πλαίσιο του 

παρόντος έργου, και γ) οι δομές που θα λειτουργήσουν με αναδιαταχθέντα υφιστάμενο 

εξοπλισμό. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι απαιτείται η μεταφορά υφισταμένου 

εξοπλισμού από εννέα (9) δομές ( Κ.Υ. Πάτμου, Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, Κ.Υ. Άνδρου, Κ.Υ. Θήρας, 

Κ.Υ. Ίου, Κ.Υ. Μήλου, Κ.Υ. Μυκόνου, Κ.Υ. Πάρου και Κ.Υ. Τήνου) σε εννέα (9) διαφορετικές 

δομές (Π.Π.Ι. Ψαρών, Π.Π.Ι. Αγαθονησίου, Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας, Π.Π.Ι. Κάσου, Π.Π.Ι., Λειψών, 

Π.Π.Ι. Μεγίστης, Π.Π.Ι. Σύμης, Π.Π.Ι. Τήλου, Π.Π.Ι. Χάλκης). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον καθορισμό του αντικειμένου της Μελέτης Εφαρμογής, όπως 

αυτό προσδιορίζεται στις σελίδες 60-61 του τεύχους διακήρυξης, η οριστικοποίηση των 

Κέντρων Υγείας, ΠΠΙ, Περιφερειακών και Κεντρικών Νοσοκομείων στα οποία θα γίνει η 

εγκατάσταση των Σταθμών Τηλεϊατρικής (και ως εκ τούτου και του ήδη υφισταμένου 

εξοπλισμού) θα γίνει κατά τη φάση αυτή και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Αναφορικά με το βάρος και τις διαστάσεις του προς μεταφορά εξοπλισμού, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

1. Τα PC είναι τύπου Quest X με βασικά χαρακτηριστικά: 

• INTEL CORE 2 DUO 2,20GHz 800FSB/2MB CACHE 65nm LGA775 (E4500) box 

• Οθόνη NEC 73V (S/B) 0,264mm,1280x1024, 81KHz,Φωτ.270,Αντιθ.500:1, 

Response time: 8ms, Γωνία 

• H:160/V:130, Analog: 1 x mini D-sub 15 pin, TCO 03 

• DIMMS 512MB DDRII 533MHz KINGSTON ORIGINAL LIFETIME 

• WD 800JD (80 GB) SERIAL ATA 7200 rpms 8mb cache 

 

Οι συσκευές MindRay είναι του τύπου PM 8000 Express με βασικά χαρακτηριστικά: 

 Έγχρωμη οθόνη TFT ανάλυσης 800x600 pixels. 

 Ενσωμάτωση Ενισχυτών: ΗΚΓ/ Αναπνοής (RESP)/ Κορεσμού Οξυγόνου (SpO2)/ 

Αναίμακτης πίεσης (ΝΙΒΡ)/ Θερμοκρασίας (ΤΕΜΡ)/ Αιματηρής Πίεση (IBP).   

 

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της συσκευής MindRay  είναι: 
 

Μέγεθος:  260mm x 137mm x 244mm  

Βάρος: 4.5 kg 

 

 
Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Δεδομένων ΕΚΕΠΥ 

 
1. Δεν υπάρχουν πίνακες συμμόρφωσης για τον ενδεχόμενο πρόσθετο εξοπλισμό που θα 

απαιτηθεί για τη διαμόρφωση του χώρου του ΕΚΕΠΥ όπου θα φιλοξενηθεί το Κέντρο 
Δεδομένων του ΕΔΙΤ. Ο εξοπλισμός θα είναι ανάλογος των εργασιών διαμόρφωσης που θα 

απαιτηθούν. 
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2. Κατά την επιτόπια αυτοψία στον χώρο του ΕΚΕΠΥ που πρόκειται να διαμορφωθεί για τη 

φιλοξενία του Κέντρου Δεδομένων του ΕΔΙΤ, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 
διαπιστώσουν κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την υφιστάμενη υποδομή κλιματισμού 

του χώρου.  

3. Οι απαιτούμενες κλιματιστικές μονάδες για το Κέντρο Δεδομένων θα καθοριστούν από τους 

υποψηφίους αναδόχους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψύξης του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

4. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες για την προετοιμασία του Κέντρου Δεδομένων του ΕΔΙΤ που 
θα εγκατασταθεί στο ΕΚΕΠΥ αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Στις εργασίες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται οι επεκτάσεις ή εργασίες στους ηλεκτρολογικούς πίνακες. 

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων θα μπορέσουν να 

επισκεφτούν για αυτοψία τον χώρο που πρόκειται να διαμορφωθεί για τη 
φιλοξενία του Κέντρου Δεδομένων. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί άμεσα.  

 

Απαιτήσεις Πινάκων Συμμόρφωσης 

Στον Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.10.1.3 αναφέρεται ρητά πως η συγκεκριμένη απαίτηση για 

«Δυνατότητα κοινού περιβάλλοντος εργασίας (desktop sharing) και ελέγχου απομακρυσμένου 

υπολογιστή» είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και άρα πρέπει να είναι ενσωματωμένη.  

Ο ζητούμενος αριθμός των ταυτόχρονων υποστηριζόμενων χρηστών προκύπτει από  το 

λειτουργικό σχεδιασμό που θα προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος με βάση το προτεινόμενο 

από αυτόν σύστημα τηλεδιάσκεψης και συνεργατικότητας, οι ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές του οποίου αναφέρονται στην ενότητα: C.3.10. Σύστημα Εικονοδιάσκεψης και 

Συνεργατικότητας. 

 

Επισημαίνεται ότι η απαίτηση του σημείου C.3.10.2.3. σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται 

στην παράγραφο C.4.5.2. σε σχέση με τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος διαχείρισης 

ραντεβού για τον προγραμματισμό της τηλεδιάσκεψης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και  πρέπει να 

είναι ενσωματωμένη στην προτεινόμενη λύση των υποψηφίων αναδόχων.  

 

Σε ότι αφορά την απαίτηση του σημείου  C.3.17. των Πινάκων Συμμόρφωσης, αναφέρεται 

ρητά πως η συγκεκριμένη απαίτηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και άρα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένη. 

 

 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ικανότητα 

 

Σε ό,τι αφορά την παράγραφο "Β.11.1 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ικανότητα" και το 

σημείο 1, ο μέσος κύκλος εργασιών των πέντε τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

αναφέρεται στις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012. 

 

 

Τεκμηρίωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Ικανότητας 

 

 Στην ενότητα "Β.11.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα" και στο σημείο 1.1., σελ 

97, το τεύχος διακήρυξης αναφέρει ότι απαιτείται:  

 

"Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με::  
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- επιχειρηματική δομή,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης,  
- προϊόντα και υπηρεσίες  

 
o με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι 

οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής." 

 

 Σε ότι αφορά την παράγραφο "Β.11.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα" και το 

σημείο 2.1, σελ 98, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι ιδιώτης 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), το στοιχείο τεκμηρίωσης της εκτέλεσης έργου δήλωση 

του ιδιώτη που υποβάλλεται είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική 

Σύμβαση Έργου. Εναλλακτικά, στοιχείο τεκμηρίωσης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση του 

Υποψηφίου Αναδόχου.  

 

 Στην παράγραφο Β.2.11 και στο σημείο 3.3 που αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες, 

ορίζεται ότι "ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας 

των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης".  

 

 

Απαιτούμενος Εξοπλισμός 

 

Σε ότι αφορά τον απαιτούμενο εξοπλισμό, επισημαίνεται ότι αυτός περιγράφεται αναλυτικά 

στο τεύχος διακήρυξης. Στην παράγραφο C.3.12.1.1.3., αναφέρεται ρητά πως ο απαιτούμενος 

αριθμός μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σταθμών τηλεϊατρικής είναι τουλάχιστον ίσος 

με σαράντα τρεις (43).  

 

 

Ενσύρματη Σύνδεση Στηθοσκοπίων 

 

Αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη σημείο Α.4.5.1.4. πως απαιτείται «ενσύρματη σύνδεση με 

Η/Υ» άρα η τεχνολογία Bluetooth δεν είναι αποδεκτή. 

 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

 Με την τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 με το άρθρο 21, παράγραφο 4 

του Νόμου 4111/2013, από την δέσμευση αυτή εξαιρείται αποκλειστικά η Υπεύθυνη 

Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο των Υποψηφίων 

Αναδόχων από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004.  

 

Διευκρινίζεται ότι κάθε άλλη Υπεύθυνη Δήλωση που ζητείται ως δικαιολογητικό στην 

ενότητα αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της 

υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

 Σε ότι αφορά την απαίτηση της παραγράφου Β.9.3, διευκρινίζεται ότι η έννοια 

"μηχανικοί του Αναδόχου" μπορεί να περιλάβει και μηχανικούς των Υπεργολάβων του 

Αναδόχου. 
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