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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            

         1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                              

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                              Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        Αριθ. πρωτ.:  14783 

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Α.ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061369 

FAX   : 213.2061778 

E-MAIL   : prom@laiko.gr                

 
 

                                                                                           ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την 

αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του  Νοσοκομείου,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 

25.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 31.000,00€, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.» 

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11092/15-07-2020 έγγραφο Διενέργειας Α’ φάσης Δημόσιας 

Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11375/22-07-2020 έγγραφο της εταιρείας COSMOTE. 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14554/25-09-2020 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την 

αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του  Νοσοκομείου,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 

25.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 31.000,00€, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10458/01-07-2020 Πρακτικό 

της αρμόδιας Επιτροπής και όπως αναδιαμορφώθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14554/25-

09-2020 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr. 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 

05/10/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις 

αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 

αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί 

η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα προκηρυχτεί Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του  

Νοσοκομείου,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

συνολικής δαπάνης 31.000,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Τρείς (3) σελίδες                                   

                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Το υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο κέντρου τύπου PBXs Alcatel-Lucent OmniPCX 

ENTERPRISE OXE με έκδοση λογισμικού Release 6.2, βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του 

Νοσοκομείου επί της οδού Αγίου Θωμά 17,   χρειάζεται αναβάθμιση σε τρέχουσα έκδοση 

Release 12.4 σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Η αναβάθμιση κρίνεται απαραίτητη για 

ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση τόσο σε επίπεδο εσωτερικών χρηστών όσο και σε επίπεδο 

εξωτερικών γραμμών. Στην αναβάθμιση περιλαμβάνεται η προμήθεια του εξοπλισμού και η 

εγκατάστασή του τόσο του software όσο και του hardware. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Για την αναβάθμιση θα απαιτηθούν ο κάτωθι εξοπλισμός και υπηρεσίες: 

 

PART NUMBER ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3ΒΑ23258ΑΒ CPU8 board 2 

3BA23260AA INTOF2 board inter crystal board 2 

3BA58018AA INT/INT 5M system cable, INT1A TO INT1B OR 

INTOF TO INTOF  

1 

3BA27013AD SATA disk drive for CPU card call Server 

(CPU8/CS-3) 

2 

3BA09754AB 

 

Migration of the support of 4400 Reflexes 

terminals, software license 

47 

3BA09835JA Omnipcx enterprise major software upgrade – 

1user  

1000 

 

 

3BA09969JA Alcatel-lusent omniPCX Enterprise R12.4 

software license 

1 

 

3EY10038MC ENTERPRISE SPS migration 3 years 1 

 

Διευκρινήσεις σχετικές με τον εξοπλισμό: 

Δύο νέες κάρτες CPU8, εξοπλισμένες με δίσκους SSD κατάλληλης μνήμης 

Δύο βασικές κάρτες INTOF2 εσωτερικής διασύνδεσης των πλαισίων του συστήματος με νέο 

καλώδιο διασύνδεσης 

Άδειες χρήσης της έκδοσης R12.4 και άδειες αναβάθμισης του συστήματος 

Προγραμματισμός των καρτών CPU8, σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα 

Δοκιμές λειτουργίας και θέση σε εκμετάλλευση 

Συμβατότητα στις νέες και παλιές συσκευές 

Συμβατότητα σε νέες κάρτες  

Ελαχιστοποιήσει  των τηλεπικοινωνιακών  τελών 

Υποστήριξη λογισμικού 
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Αξιοποίηση  νέων  εφαρμογών 

Αναβάθμιση των επιμέρους εφαρμογών 

Ασφάλεια στην επικοινωνία μας 

 

3.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να μπορούν να λάβουν  μέρος στη διαδικασία θα πρέπει με 

ποινή απόρριψης να: 

 

i. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς 

πρέπει να διαθέτουν: α) ομάδα έργου τουλάχιστον από 4 πιστοποιημένους μηχανικούς για το 

τηλεφωνικό σύστημα από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι πιστοποιήσεις πρέπει να είναι σε ισχύ, β) 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς πρέπει 

να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, κατ’ ελάχιστον δύο 

αντίστοιχα έργα, αναβάθμισης τηλεφωνικών κέντρων χωρητικότητας άνω 1000 εσωτερικών 

χρηστών και άνω των 150 εξωτερικών γραμμών, γ) Υπεύθυνο έργο με τουλάχιστον 5ετή 

επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διαχειριστή Έργων. 

ii. Διαθέτουν Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας)  με πεδίο 

εφαρμογής στη μελέτη και σχεδιασμό λύσεων τεχνολογίας και διαχείριση έργων 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 

iii. Προσέλθουν επιτόπου (αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση που θα δοθεί από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού) προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 

των ζητούμενων υπηρεσιών.  

iv. Προσκομίσουν τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από αντίστοιχα δημόσια 

έργα. 

v. Έχει έδρα στην Αττική ώστε να ανταποκρίνεται στους ζητούμενους χρόνους απόκρισης. 

Στην περίπτωση που η έδρα της εταιρείας δεν είναι στην Αττική θα πρέπει να διαθέτει 

υποκατάστημα στην Αττική και να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι όλα τα 

μέλη της ομάδας έργου που έχει υποβάλλει διαμένουν μόνιμα στην Αττική. 

 

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία παράδοσης σε πλήρη λειτουργία με τεχνική υποστήριξη 24 ώρες επί 365 ημέρες το 

χρόνο.  

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος η επιδιόρθωση της βλάβης και η αποκατάσταση της 

λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου θα εξασφαλίζεται με επιτόπου επίσκεψη τεχνικού και 

αντικατάσταση μέρους ή όλου του εξοπλισμού εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που ο 

εξοπλισμός δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί επιτόπου θα αντικαθιστάται με εφεδρικό 

εξοπλισμό (που θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης). 

Ειδικότερα :  

 Τηλεφωνική απόκριση 1 ώρα  

 Απόκριση ανταλλακτικών ή εφεδρικό εξοπλισμό 4 ώρες 
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Παροχή ανταλλακτικών και υλικών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ανταλλακτικά 

προς αντικατάσταση βεβλημένου υλικού για το σύνολο του εξοπλισμού της σύμβασης για όλο το 

χρονικό διάστημα της εγγύησης. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος θα δύναται εφόσον απαιτηθεί ή του ζητηθεί να 

καταθέτει τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη της τεχνολογίας 

προκειμένου η υπηρεσία να λαμβάνει γνώση και να μορφώνει άποψη σχετικά με νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις και που αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Εγγύηση λογισμικού από τον κατασκευαστή SOFTWARE SUPPORT SERVISE και δωρεάν 

παροχή νέων εκδόσεων λογισμικού εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του έργου. 
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