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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

                                                                                                                                                                                                       

Αρ. Πρωτ.:   2391/06-06-2012   

                                                                                           

ΘΕΜΑ : Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 6 «Ηλεκτρονικός φάκελος κατ’ οίκον 

φροντίδας και αυτοφροντίδας ασθενών με νεοπλασίες»   (κωδικός  ΟΠΣ  339464).  

 

1. Αναθέτουσα αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αγίου 

Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω. Τηλ. 210-53.85.174, FAX: 210-53.85.852, ηλεκτρονική διεύθυνση : eee@teiath.gr. 

2. Είδος Σύμβασης : Σύμβαση υπηρεσιών κατηγορίας «Οι υπηρεσίες υπάγονται στην κατηγορία «Υπηρεσίες παροχής 

συμβούλων σε θέματα λογισμικού CPV: 72266000». 

3. Τόπος παράδοσης προσφορών : Η έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

4. Δε θα ληφθούν υπ όψη εναλλακτικές προσφορές. 

5. Τόπος παροχής υπηρεσιών : Τόπος υλοποίησης του έργου και παροχής των σχετικών με αυτό υπηρεσιών, είναι οι χώροι 

που θα υποδείξει το Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 

6. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου:   Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και διάθεση προς χρήση του 

φακέλου φροντίδας υγείας και αυτοφροντίδας ως ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας όπου σε ψηφιακή 

μορφή θα γίνεται συγκέντρωση όλων των διοικητικών και κλινικών πληροφοριών με μορφή δεικτών και επιδημιολογικών 

στοιχείων του κάθε ασθενή που θα συμμετάσχει. 

Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου θα περιλαμβάνει :  

i. Την προετοιμασία και διάθεση προς χρήση του ΠΣ «Φάκελος κατ’ οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας ασθενών με 

νεοπλασίες».  

ii. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση του ψηφιακού φακέλου φροντίδας υγείας. 

iii. Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας.  

iv. Προετοιμασία φακέλου για πιστοποίηση.  

Στη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί Διαδικτυακή πύλη (Portal) η οποία θα είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε 

να επιτρέπει τόσο τη δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής υποστήριξης είτε σε 

επαγγελματίες υγείας είτε σε φροντιστές και ασθενείς όσο και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης.  

Τέλος θα πρέπει να παρασχεθούν σε 10 χρήστες 10 USB tokens για την πιστοποίησή τους στη διαδικασία 

πρόσβασης τους στο υποσύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου  & 10 tablets pc για τη χρήση των λειτουργιών 

ηλεκτρονικού φακέλου. 

Συνοπτικά τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν : 

 Παραδοτέο 1 : Δημιουργία πλαισίου εφαρμογής ψηφιακού φακέλου κατ΄ οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας 

(Μελέτη εφαρμογής & καλής προσαρμογής), 

 Παραδοτέο 2 : Εγχειρίδιο λειτουργίας λογισμικού με οθόνες παραδειγμάτων και σχετικές άδειες, 

 Παραδοτέο 3 : Περιγραφή αποτελεσμάτων δοκιμασιών αποτελεσματικής λειτουργίας και σεναρίων εφαρμογής, 

 Παραδοτέο 4 : Έκθεση εκπαίδευσης επιστημονικού προσωπικού στη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου, 

 Παραδοτέο 5 : Έκθεση παραμετροποίησης δεικτών και παραδειγμάτων τελικών αναφορών, 

 Παραδοτέο 6 : Έκθεση σύνδεσης του ηλεκτρονικού φακέλου με τη διαδικτυακή πύλη (portal) του έργου,  

mailto:eee@teiath.gr
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 Παραδοτέο 7 : Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης χρήσης των λειτουργιών του ΠΣ Ψηφιακού φακέλου 

κατ΄ οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας (SaaS), βάση συμφώνου πλήρους τεχνικής υποστήριξης διάρκειας 24 

μηνών, 

 Παραδοτέο 8 : Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (Portal). 

 Παραδοτέο 9 : 10 USB tokens & 10 tablets pc. 

7. Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Το 

έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 5, Άξονες Προτεραιότητας 

5.1, 5.2, 5.3 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού». Η δαπάνη θα  βαρύνει  την  ΣΑΕ  2011ΣΕ09180052. 

8. Χρόνος υλοποίησης του έργου : τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του 

χρονοδιαγράμματος στο τεύχος της διακήρυξης. 

9. Εγγυητική συμμετοχής: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής που ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

10. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α 

11. Εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης: Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 

2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

12. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

και την ισχύουσα νομοθεσία. 

13. Χρόνος – Τόπος - Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις 

προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι και 

την Τετάρτη 12/09/2012 και ώρα 10.30 π.μ. ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη 

επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 

μέχρι και τη Τρίτη 11/09/2012 και ώρα 14.00 μ.μ .  

14.  Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών :  Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα Ερευνητικών 

Προγραμμάτων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αγίου Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω, καθημερινά 9.00 π.μ. – 

14.00 μ.μ. έως και την Δευτέρα 03/09/2012  ή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.teiath.gr/.    

15. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά : Ελληνικά. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

16. Ισχύς των προσφορών : έξη (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

17. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων - Δικαίωμα συμμετοχής : Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, είτε αυτοτελώς είτε υπό τη μορφή 

ένωσης / κοινοπραξίας. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι ή συμπράξεις 

αυτών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ενώσεις τους ή Κοινοπραξίες), συνεταιρισμοί,  που είναι 

εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), 

ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.97), ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 

κράτους - μέλους της Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ. .Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κυρία εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε. Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ. .Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 

με την Ε.Ε., που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες 

προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει 

ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος.  

http://www.teiath.gr/


    

 
 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την συμβολή της Ελλάδας 

και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

 

18. Διενέργεια διαγωνισμού: Ημέρα  Τετάρτη 12/09/2012 και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του 

ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους.  

                Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-53.85.174 Fax: 210-53.14.738. Ηλεκτρονική διεύθυνση : eee@teiath.gr. 

Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  csmodel@teiath.gr  

 τηλ. 210-53.85.267 ή στο Fax: 210- 53.85.852.  

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ : Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την  07/06/2012 Αριθμός Νο Doc. Ext: 2012-079547.  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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