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ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΏΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) ζητά
προσφορά για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για το Αρχείο
Καταγραφής ασθενών με καλοήθη και κακοήθη νοσήματα που άπτονται της
Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας. Η σύμβαση θα γίνει με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, βάσει βέλτιστης προσφοράς.
Το έργο περιλαμβάνει:
• Την ανάπτυξη, την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση της βάσης
δεδομένων.
• Συμβουλευτική για τη δημιουργία της βάσης, που θα περιλαμβάνει
επιδημιολογικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά δεδομένα, σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα
• Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους ιατρούς και την καταγραφέα της
ΕΕΠΑΟ για τη σωστή καταχώρηση των δεδομένων.
Επιπρόσθετα:
• Η βάση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με την ΗΔΙΚΑ και
άμεσης ανταλλαγής δεδομένων με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές βάσεις
δεδομένων.
• Θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
• Θα εκτιμηθεί η πρόβλεψη για δυνατότητα χρηματοδότησης από εξωτερικούς
φορείς και η διευκόλυνση της Εταιρείας για συνεργασία με τους φορείς
αυτούς (π.χ. φαρμακευτικές εταιρείες, κλπ)
• Ο αριθμός των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα ανέρχεται σε 300-350
ανά έτος. Αρχικά το μητρώο θα είναι προοπτικό, αλλά πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα και για αναδρομική καταγραφή καθώς και για επέκταση σε μη
νεοπλασματικά νοσήματα με αντίστοιχους αριθμούς ασθενών.
• Στην προσφορά πρέπει να γίνεται αναφορά σε ποια πρότυπα καταγραφής
Σελίδα 1 από 2

νεοπλασιών στα παιδιά αναφέρεται, να δίνονται αδρά τεχνικά στοιχεία της
βάσης δεδομένων, να δίνεται ανάλυση του κόστους για την αρχική
δημιουργία της βάσης, την αναπροσαρμογή της βάσης, τη συντήρηση ανά
έτος καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τις υπηρεσίες
τεχνολογιών υγείας και κατέχουν το αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία
της ΕΕΠΑΟ την προσφορά τους ηλεκτρονικά στο e-mail: contact@eepao.gr
μέχρι και τις 26/03/2020.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1. Σύντομη περιγραφή του φορέα.
2. Άλλα αντίστοιχα έργα που πιθανόν να έχει αναλάβει
3. Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών με αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
4. Κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
5. Εκτίμηση των πιθανών οικονομικών προσφορών από εξωτερικούς φορείς
6. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
contact@eepao.gr.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΠΑΟ

Αντώνης Καττάμης
Πρόεδρος

Μαρίνα Σερβιτζόγλου
Γενική Γραμματέας
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