Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στη γραμμή 3 του πίνακα συμμόρφωσης C3,15, αναφέρεται η ακόλουθη απαίτηση
νια το Λογισμικό Τηλεματικής.
1.

«Δυνατότητα ελέγχου των gateways των Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής».
Με δεδομένο το ότι το ότι δεν αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου Κέντρα Προληπτικής
Ιατρικής, εκτιμάμε ότι η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Δυνατότητα ελέγχου των gateways των Σταθμών Φροντίδας».
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε;.
Στη γραμμή 7 του πίνακα συμμόρφωσης C3.18, αναφέρεται η ακόλουθη απαίτηση
για την Εφαρμογή Τηλεματικής Ιατρικών Συσκευών:
2.

«Συμβατή με τις Ιατρικές Συσκευές Μέτρησης Δεδομένων Υγείας των Σταθμών Προληπτικής
Ιατρικής».
Με δεδομένο το ότι το ότι δεν αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου Κέντρα Προληπτικής
Ιατρικής, εκτιμάμε ότι η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Συμβατή με τις Ιατρικές Συσκευές Μέτρησης Δεδομένων Υγείας των Σταθμών Φροντίδας».
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε,
Στην ενότητα Α3.12 του Μέρους Α' της προκήρυξης, στο τμήμα που αφορά τη φάση
Β του έργου, αναφέρεται ότι;
3.

«Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας Φάσης, θα προβεί στη προμήθεια και εγκατάσταση
του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που αναφέρεται παρακάτω, ...
Gateways συλλογής δεδομένων, πενήντα πέντε (55) τεμάχια»
Όμως στον πίνακα συμμόρφωσης C3.2 ζητείται η προμήθεια 20 συσκευών συλλογής/
αποστολής δεδομένων υγείας (gateways).
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας πόσα Gateways συλλογής δεδομένων απαιτούνται από το
έργο
4 Στην ενότητα A3.12 του Μέρους Α' της προκήρυξης, στο τμήμα που αφορά τη φάση Β του
έργου, αναφέρεται ότι:
«Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας Φάσης, θα προβεί στη προμήθεια και εγκατάσταση
του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που αναφέρεται παρακάτω, ...

y

Τέσσερις (4) Έξυπνες συσκευές μέτρησης πίεση του αίματος, 1-lead ECG. Αριθμό σφυγμών,
κανονικότητα καρδιακού ρυθμού (regularity), κορεσμό οξυγόνου (SpΟ2), αναπνευστικό
ρυθμό (respiratory rate), καθώς και θερμοκρασία σώματος. (Δύο (2) για τους Σταθμούς
Φροντίδας Υγείας και δύο (2) για τις κινητές μονάδες του Βοήθεια στο Σπίτι)»
Όμως στον πίνακα συμμόρφωσης C3.3 ζητείται η προμήθεια μόνο των 2 έξυπνων συσκευών
μέτρησης δεδομένων υγείας για τις κινητές μονάδες
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας πόσες έξυπνες συσκευές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
πίνακα C3.3 ζητούνται συνολικά για το έργο.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα A3.3.9 του Μέρους Α' της
προκήρυξης, και όσον αφορά τη λειτουργική μονάδα «Υποσύστημα Σταθμών Φροντίδας
Υγείας», αναφέρεται ότι κάθε σταθμός προβλέπεται να εξοπλιστεί, μεταξύ άλλων και με
ένα gateway. Επειδή όμως στον πίνακα συμμόρφωσης C3.2, λαμβάνοντας υπόψη και τα
όσα σας αναφέρουμε στο ερώτημα 3 παραπάνω, δεν είναι τελικά ξεκάθαρο αν ζητείται από
το έργο η προμήθεια gateway για κάθε Σταθμό Φροντίδας Υγείας, θα Θέλαμε να μας
απαντήσετε αν μπορεί να γίνει αποδεκτή η προσθήκη hardware (π.χ κάρτα ή προσαρμογέα
Bluetooth) στη διαδραστική οθόνη των σταθμών φροντίδας υγείας η οποία και θα τους
επιτρέψει να λειτουργήσουν και ως Gateways συλλογής δεδομένων.
4.

6. Στην ενότητα Α4.1 του Μέρους Α' της προκήρυξης, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, αναφέρεται
ότι:
«Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης που πρέπει να προσφερθεί είναι 15 ώρες για τους
διαχειριστές και 30 ώρες για τους απλούς χρήστες και 5 ώρες για τους συμμετέχοντες
Δημότες».
Όμως στον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.24 (Εκπαίδευση), οι ώρες εκπαίδευσης για τους
διαχειριστές απαιτείται να είναι >= 10 ώρες (γραμμή 3: «Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα για
τον εκπαιδευτικό κύκλο - εκπαίδευσης στις τεχνολογικές υποδομές και διαχείριση
συστημάτων») και για απλούς χρήστες >=40 ώρες (γραμμή 5: «Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα
για τον εκπαιδευτικό κύκλο εκπαίδευσης στη χρήση των εφαρμογών που θα
αναπτυχθούν»).
Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι ισχύει.
7. Στην αρχή της ενότητας Α3.12 της προκήρυξης σχετικά με την Φύση Γ (εκπαίδευση)
αναφέρεται άτι αυτή είναι «διάρκειας ενός (1) μήνα».
Πιο κάτω στην ίδια ενότητα στον πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία της φάσης Γ αναφέρεται
ως α Μήνας Έναρξης 10ος και Μήνας Λήξης 1101·», (Αυτό όντως σημαίνει ότι n διάρκεια
εκπαίδευσης είναι 2 μήνες).
Στην συνέχεια στο χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στο τέλος της ενότητας A3,12, η
Φάση Γ της εκπαίδευσης φαίνεται έχει διάρκεια 1 μήνα.

Τέλος, στην ενότητα A3.14 της προκήρυξης στα ορόσημα έργου, η εκπαίδευση προσωπικού
έχει Μήνα Επίτευξης τον 11ο μήνα (που σημαίνει και πάλι διάρκεια εκπαίδευσης 2 μήνες).
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τη ζητούμενη από το έργο χρονική διάρκεια για την
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθώς και το ζητούμενο μήνα έναρξης και λήξης της
φάσης Γ του έργου. Αν αυτή δηλαδή απαιτείται να διαρκέσει έναν ή δύο μήνες και αν
επιτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη της φάσης Γ με τη φάση Δ του έργου.
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
1. Στην Ενότητα Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, στο σημείο 2.Α.7 αναφέρεται στην
Περιγραφή Δικαιολογητικού ότι:
«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση της περίπτωσης 7 φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ »
Όμως στην Ενότητα Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις/Διευκρινήσεις, στο σημείο 2 αναφέρεται ότι:
<Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής».
Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι από τα δύο ισχύει.
2. Στην Ενότητα 82.S Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, στην ενότητα ίί) Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα στο σημείο 2.3 αναφέρεται ότι:
«Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρωματικά με τον ανωτέρω πίνακα, θα πρέπει να
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό τη μορφή Υπεύθυνης
Δήλωσης υπογεγραμμένης και θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα
κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.»
Mε τον τρόπο αυτό, επί της ουσίας αποκλείονται συνεργασίες με υπεργολάβους που έχουν
διαφορετική έδρα (πόλη) από αυτή του υποψήφιου Αναδόχου.
Σος παρακαλούμε όπως τροποποιεί η εν λόγω απαίτηση ώστε να είναι εφικτή η υπογραφή
των υπεύθυνων δηλώσεων από τους Υπεργολάβους κάποιες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς, καθώς οι Υπεργολάβοι δε συναλλάσσονται άμεσα με την Αναθέτουσα Αρχή.

