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 Ημ/νία   07.02.2022 
Αρ. πρωτ.: 1013 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Τπουργείο Τγείασ 

5θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 
Οικονομικό Σμιμα 

Προσ: COSMOTE A.E. 

Σαχ. Δ/νςθ  .........................................  33100 Άμφιςςα 
Πλθροφ.  ....................................................  Καλφβα Α. . 
Σθλ.  ......................................................  (22653) 50129 
Fax  .......................................................  (22650) 22086 
Ε-mail  .......................................... diax2@gnamfissas.gr   
 

ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Ζχοντασ υπόψθ 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν 

1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.5. Σου Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007). 
1.6. Σου Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ". 
1.7. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα". 
1.8. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’ 

2. Σθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ Δ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022 
3. Σισ διατάξεισ του  Π.Δ.101/18 (ΦΕΚ 194 Α/20-11-2018) : Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν  Οδθγία 2013/59/Ευρατόμ του 

υμβουλίου, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2013, για τον κακοριςμό βαςικϊν προτφπων αςφάλειασ για τθν προςταςία από τουσ κινδφνουσ που 
προκφπτουν από τισ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 
97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ. 

4. τθν με αρ. 64/28.01.2022  απόφαςθ Δ.. (Θζμα 2
ο
/ ΑΔΑ 622A4690BO-MTT) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ 

για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ Σθλεφωνικοφ Κζντρου για τισ ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ 
5. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α.α/304/31.01.2022 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 

Πλθρωμισ ΑΔΑ: ΩΜΚΜ4690ΒΟ-Ο6Ω. 
6. τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Σθλεφωνικοφ Κζντρου του Γ.Ν. Άμφιςςασ  για τθν εφρυκμθ λειτουργία του  

 
Ρροςκαλοφμε 

 
Σθν εταιρεία «COSMOTE A.E.» να κατακζςει προςφορά για τθν Πρόςκλθςθ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ 

Σθλεφωνικοφ Κζντρου για τισ ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ CPV (32543000-1). Η προχπολογιςκείςα  δαπάνθ του εξοπλιςμοφ του τθλεφωνικοφ 

κζντρου ορίηεται ςε 21.389,88, € ςυμπ. ΦΠΑ 24%,  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Προςφορά 

Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Σιμισ και ςφμφωνα με τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 
Η Ρρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5

θσ
 ΥΡΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 16.02.2022  θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια επιτροπι. 
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 15.02.2022 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14.00 
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο diax2@gnamfissas.gr ι log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλείται το κυρίωσ ςϊμα του 
email με ευκφνθ του αρμοδίου υπαλλιλου  (ΠΡΟΟΧΗ!!! θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπιεςμζνου & 
κρυπτογραφθμζνου φακζλου), και κα περιλαμβάνουν: 

mailto:diax2@gnamfissas.gr
mailto:diax2@gnamfissas.gr
mailto:log1@gnamfissas.gr
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1. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ 
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 
1.3.  Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το 

(Παράρτθμα II) 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ: 

Η θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ).  

Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :  

 οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)   
 ο Πρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ φμβουλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)   
 ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τουσ υνεταιριςμοφσ. 
 ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. 
 Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. 

1.4. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου  
1.5. Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ  
1.6. Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 
1.7. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ: 

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και οι μεταβολζσ  
του. 

β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι 
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Πρόεδροσ και ο 
διευκφνων φμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε 
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΗ, 
το οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 
του διαγωνιςμοφ. 

2. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι  
Ηλεκτρονικό αρχείο  με ςαφι τεχνικι περιγραφι 
 (Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ περιγραφισ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 
Παράρτθμα I). 

3. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά. 
 Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ 
 το ποςοςτό του ΦΠΑ 
 τον κωδικό και τθν τιμι του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν τθσ ΕΠΤ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Παρατθρθτθρίου. ε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν 
περιλαμβάνεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του 
Παρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά. 
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Προχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια. 
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Προςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… το παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ 
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ 
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο. 
(ΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ). 
 

– Ο – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ 

 

 
_____________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΩΡΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Aφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ Σθλεπικοινωνιακοφ υςτιματοσ OpenScape Business X8 ver3, UNIFY επιδαπζδιασ ι επί 

ικριϊματοσ τοποκζτθςθσ, με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 1 βαςικι μονάδα (9 slots Σθλεφωνίασ)  

 1 μονάδα επζκταςθσ (11 slots Σθλεφωνίασ) 

 1 ISDN-PRI (30 κανάλια επικοινωνίασ) 

 2 ISDN-BRA (4 κανάλια επικοινωνίασ) 

 Κάρτεσ για 152 εςωτερικά αναλογικά κυκλϊματα για αναλογικά τερματικά και fax (απαιτοφνται άδειεσ)  

 Κάρτεσ για 24 εςωτερικά ψθφιακά κυκλϊματα για ψθφιακά τερματικά του οίκου Unify (απαιτοφνται άδειεσ) 

 160 άδειεσ για αναλογικά και ψθφιακά κυκλϊματα  

 1 άδεια για Autoattendant - ςφςτθμα προαπάντθςθσ πολυεπίπεδο, 10 ταυτοχρόνων προςβάςεων   

 2 OpenStage 15 T Lava ψθφιακζσ ςυςκευζσ  

 3ετζσ ςυμβόλαιο SSP τεχνικισ υποςτιριξθσ και δωρεάν software αναβακμίςεων από τον οίκο  

 Δοκιμαςτικι περίοδο 30 θμερϊν για βαςικζσ υπθρεςίεσ UC-Basic, για το ςφνολο των χρθςτϊν (παρζχεται δωρεάν) 

 Εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ ςε ικρίωμα  

 8x Patch panel 24 ports  

 1x Patch pantl 8 ports 

θμείωςεισ:  

o Η εςωτερικι  καλωδίωςθ πρζπει να είναι τερματιςμζνθ και αρικμοδοτθμζνθ 

o Σο τθλεφωνικό κζντρο να ζχει 194 ενεργζσ πόρτεσ, 210 ςυνολικζσ πόρτεσ. 

o Σοποκετείται ςε ικρίωμα (δεν προςφζρκθκε) 

Πίνακασ Εξοπλιςμοφ/Λογιςμικοφ 
Ο εξοπλιςμόσ δίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΕΙΓΑΦΗ  ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

Εξοπλιςμόσ   

Ground/Earth Line, 3 m 1 

19" Rack Installation Kit 2 

"OpenScape Business X8 Expansion box Stackable and Rack-Mount Design" 1 

OpenScape Business X8 System Box, Stackable, without mainboard and SW 1 
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OpenScape Business X8 Mainboard OCCLA 1 

OpenScape Business System SW on M.2 SATA SSD 1 

Digital S0 Module (STMD3) 1 

ISDN S2M Card (DIUT2) for OpenScape Business X8 1 

Analog Subscriber Line Module 8 Ports (SLMAV8N), for OpenScape Business X8 1 

Analog Subscriber Line Module 24 Ports (SLMAV24N), for OpenScape Business X8 6 

Plug-In Patch Panel NPPAB (24 x RJ45, 2-wire) 8 

Plug-In Patch Panel NPPS0 (8 x RJ45, 4-wire) 1 

"DIUN2/DIUT2/TMCAS-2 S2M 120-Ohm Connecting Cable, 10m, (for connecting S2M module to NT)" 2 

Rear Cover Plate for Peripheral Card Slots of Basic Box/Expansion Box 13 

Front Face Plate for unused periphery slots in Basic Box/Expansion Box 21 

OpenScape Business S2M/SIP/T1 Trunks 28 

OpenScape Business TDM User for 3 year SW Support Base 160 

OpenScape Business AutoAttendant 1 

OpenScape Business Base incl SIP Trunks 1 

Digital Subscriber Line Module UP0  (SLMU) 1 

Power Cord 2.5m, EURO 2 

OpenStage 15 T Lava 2 

Connecting Cord, 6m, MW6/MW6 2 

Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Ραραμετροποίθςθσ   

Εργαςίεσ Φυςικισ Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ PBX, Ενεργοποίθςθσ, Βαςικοφ Προγραμματιςμοφ 1 

Υπθρεςίεσ Συμβολαιου - PBX Support Services   

Τπθρεςία Ετιςιασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Εξοπλιςμοφ 8X5XNBD 1 
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OPEN SCAPE BUSINESS - Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 
Σο ςφςτθμα OpenScape Business να προςφζρει ςτθν επιχείρθςθ τα πάντα που χρειάηεται, από τισ εξατομικευμζνεσ απαιτιςεισ  

ζωσ τισ πλζον διαφοροποιθμζνεσ απαιτιςεισ επικοινωνίασ, με ενιαίο τρόπο ευζλικτο και επεκτάςιμο.  Η αρχιτεκτονικι Business 

OpenScape να επιτρζπει τθ λειτουργία πλοφςιων υπθρεςιϊν του Unified Communication (UC), ανεξάρτθτα από τθν υπάρχουςα 

τθλεφωνικι υποδομι (κλαςικι τθλεφωνία, IP ι DECT). 

Unified Communication (UC) 

Ενδεικτικζσ υπθρεςίεσ UC του ΟpenScape Business, για τισ οποίεσ απαιτοφνται ειδικζσ άδειεσ, είναι:  

 υπθρεςίεσ παρουςίασ (presence)  

 οπτικι ζνδειξθ για τθν κατάςταςθ ομιλίασ, φωνθτικοφ μθνφματοσ και θλεκτρονικοφ Fax  

 αυτοματοποιθμζνθ εταιρικι και προςωπικι τθλεφωνιτρια, που ενθμερϊνει τθν παρουςία του χριςτθ ςε πελάτεσ ι 

ςυνεργάτεσ και τθν ϊρα που κα είναι διακζςιμοσ  

 εφκολθ αναηιτθςθ των επαφϊν ςτα directories με Drag & Drop ςτθν οκόνθ του Η/Τ.  

 εφκολο προγραμματιςμό τθλεφωνικϊν ςυναντιςεων με αυτόματθ αποςτολι e-mail ςτουσ ςυμμετζχοντεσ  

 δυνατότθτεσ Instant message για διευκόλυνςθ των ςυνεννοιςεων μεταξφ ςυναδζλφων και ςυνεργατϊν εντόσ και 

εκτόσ εταιρείασ  

 διαχείριςθ ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ με fax και διανομι τθσ αλλθλογραφίασ μζςω email  

 εφαρμογι web collaboration για video conference και μεταφορά αρχείων ζωσ 8 ςυνζδρων ςτον Η/Τ με απόλυτθ 

αςφάλεια  

 λειτουργία ONE NUMBER SERVICE -ζναν και μοναδικό αρικμό ανά χριςτθ για το ςτακερό και για το κινθτό τθλζφωνό 

του, με δυνατότθτα επιλογισ που κα γίνει θ υποδοχι τθσ κλιςθσ   

 υπθρεςία call back για πραγματοποίθςθ κλιςεων από απομακρυςμζνο ςθμείο μζςω του OpenScape Business με 

οικονομικά και πρακτικά αποτελζςματα  

 εφαρμογι Contact Center για λιψθ ςτατιςτικϊν για το πλικοσ των ειςερχομζνων κλιςεων ι για το ςυγχρονιςμό του 

CRM τθσ εταιρίασ με τισ ειςερχόμενεσ κλιςεισ ςε πραγματικό χρόνο.  

 Πλιρωσ ελεγχόμενο menu τθλεφωνίασ από το ζξυπνο κινθτό (iOS, android) ι το tablet του χριςτθ. Δυνατότθτα πλιρθσ 

ςφνδεςθσ του menu με το outlook calendar. 

 

Προχποκζςεισ Εγκατάςταςθσ 
Οι εργαςίεσ παραμετροποίθςθσ του Σ/Κ γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον τεχνικό υπεφκυνο που ζχει οριςτεί από τον 

πελάτθ 

Τπθρεςίεσ, ςυςτιματα ι εξοπλιςμό των οποίων τθν λειτουργία δεν γνωρίηει ο Προμθκευτισ, δεν μπορεί να εγγυθκεί τθν 

λειτουργικότθτά τουσ, μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 

Προςφερόμενεσ Τπθρεςίεσ 

Εγκατάςταςθ – Ραραμετροποίθςθ 
Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου, θ οποία διακρίνεται ςε δφο φάςεισ: (1) Φάςθ Παράδοςθ Εξοπλιςμοφ 

και (2) Φάςθ Εργαςιϊν Εγκατάςταςθσ-παραμετροποίθςθσ. 

Περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ, ο προγραμματιςμόσ και κζςθ ςε κανονικι και πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ (Σθλεφωνικοφ Κζντρου).  
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Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 
Ο  Προμθκευτισ να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του τθλεφωνικοφ κζντρου που ςασ προςφζρει για (1 ) ζτοσ από τθν 

θμερομθνία παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία. Η εν λόγω εγγφθςθ ιςχφει για βλάβεσ λόγω εργοςταςιακισ 

αςτοχίασ και δεν ιςχφει για βλάβεσ οι οποίεσ μπορεί να προκλθκοφν, είτε από επζμβαςθ μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων,  είτε 

από φυςικι καταςτροφι, είτε βλαβϊν που ζχουν προκλθκεί από κακι χριςθ όπωσ φκορζσ, πτϊςθ ρίψθ υγρϊν, ςπαςμζνα 

ι/και αλλοιωμζνα μζρθ κτλ.   

ε περίπτωςθ που ο πελάτθσ ζχει ενταχκεί ςε Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ «PBX Support Services», θ υπθρεςία 

αποκατάςταςθσ βλαβϊν λόγω εργοςταςιακισ αςτοχίασ και επαναφοράσ του ςυςτιματοσ ςε κανονικι λειτουργία κατά τον 

χρόνο εγγφθςθσ, παρζχονται αδαπάνωσ. Αλλιϊσ θ δαπάνθ μεταφοράσ του ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Προμθκευτι  επιβαρφνει τον πελάτθ. 

Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτο Νοςοκομείο 

ανταλλακτικά του προςφερόμενου μθχανιματοσ για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια από τθν παράδοςθ αυτοφ. 

 

Ρροαιρετικι  Υπθρεςία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Τθλεφωνικϊν Κζντρων (PBX Support Services) 
Ο Προμηθεστής να εμπλουτίηει και να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του, με τισ νζεσ υπθρεςίεσ «PBX Support 
Services». Οι υπθρεςίεσ PBX support services (πρϊθν «Σζλθ Δευτερευουςϊν Εγκαταςτάςεων) είναι υπθρεςίεσ παροχισ 
ςυντιρθςθσ, καλισ λειτουργίασ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των ΙΣΚ και διατίκενται πζραν τθσ εγγφθςθσ εξοπλιςμοφ που δίνει ο 
Προμηθεστής μζςω των καταςκευαςτϊν/προμθκευτϊν προςκζτοντασ επιπλζον αξία ςτουσ πελάτεσ μζςω τθσ αδιάλειπτθσ και 
χωρίσ προβλιματα λειτουργίασ των τθλεφωνικϊν τουσ κζντρων. 

Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ (μθνιαίο πάγιο) 

Οι υπθρεςίεσ είναι δυο τφπων και ανάλογα με το επίπεδο υποςτιριξθσ οι τιμζσ ανά πόρτα είναι: 

 

PBX Support Basic 
 

PBX Support Advanced 
 

• Σο μθνιαίο τζλοσ υπολογίηεται με βάςθ τθ χωρθτικότθτα κάκε ΙΣΚ ςε πόρτεσ (ςφνολο εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
πορτϊν διαςφνδεςθσ) για κάκε διακζςιμθ και όχι απαραίτθτα χρθςιμοποιοφμενθ πόρτα,  

• Η υπθρεςία δεν ζχει εφάπαξ τζλθ ενεργοποίθςθσ, τιμολογείται άμεςα και μπορεί να ενταχκεί ςε οποιοδιποτε 
υφιςτάμενο ι νζο λογαριαςμό πελάτθ, 

• Η υπθρεςία ζχει 12μινεσ δζςμευςθ και ποινι αποχϊρθςθσ τα υπολειπόμενα πάγια. Μετά το ζτοσ μετατρζπεται ςε 
αορίςτου χρόνου. 
 

Επίπεδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 

ΕΡΙΡΕΔΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ BASIC ADVANCED 

Αναφορά αιτθμάτων/βλαβϊν 24x7 24x7 

Υπθρεςίεσ επανορκωτικισ 
ςυντιρθςθσ (remote/on site) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ 
Βλαβϊν 

Best effort  (BE) * 

Επόμενθ Εργάςιμθ Ημζρα 
1
 NBD 

(από τθν αναφορά προβλιματοσ)
   

                          ι
    2

 NNBD  

Γεωγραφικι Κάλυψθ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 
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Υπθρεςίεσ Ρρολθπτικισ 

Συντιρθςθσ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αλλαγζσ Ραραμετροποίθςθσ - 
μζςω απομακρυςμζνθσ 
διαχείριςθσ (remote support) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επζκταςθ εγγφθςθσ με παροχι 
ανταλλακτικϊν εξοπλιςμοφ 

Όχι ΝΑΙ 

Ραροχι υλικϊν εκτόσ εγγφθςθσ 
με ζκπτωςθ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

* Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ γνωςτοποιείται ςτον Πελάτθ μετά τθν διάγνωςθ του τεχνικοφ του Προμθκευτι.  

το επίπεδο υποςτιριξθσ για τθν Advanced υπθρεςία ορίηεται ωσ εξισ: 

1
 NBD (Next Business Day): εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμζρα που ζγινε θ αναφορά προβλιματοσ και 

εφόςον ζγινε  ζωσ τισ 12:00. 

2
 NNBD (Next Next Business Day): εντόσ τθσ μεκεπόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμζρα που ζγινε θ αναφορά προβλιματοσ 

και εφόςον ζγινε ζωσ τισ 12:00. Ιςχφει κυρίωσ για Νθςιωτικι Ελλάδα. 

Ασ ςθμειωκεί ότι ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ μπορεί να υπερβεί τισ δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ (BDs), όταν ιςχφουν ακραία καιρικά 

φαινόμενα που παρεμποδίηουν τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ ι ςυνεργάτθ του Προμθκευτι. 

Σα ςχετικά αιτιματα για τθν χριςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ να  μποροφν να υποβάλλονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24 

ϊρου ωσ εξισ: 

 μζςω τθλεφϊνου 

 μζςω email 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΩ04690ΒΟ-ΜΦΥ



ελίδα 8 από 9 

22PROC010016861 2022-02-08 

ελίδα 8 από 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ II (ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) 

 
ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Ημερ/νια ζκδοςθσ Σαυτότθτασ :  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  
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Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι 
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ …………………………. 

β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ 
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ. 

γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016,δθλαδι για:i) υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου 
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο 
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi) 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ. 

ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

 
η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 
 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ 
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου 
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και 
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

 
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι (4)  ………………………………………………………………………….. 
 

 
Ημερομθνία:       /        /            

Ο – Η Δθλ. 
 

(Υπογραφι) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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