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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES ΜΔ α/α 62-2022 

ηα πλαίζια ηων Ν.  4782  Άπθπο 53 και ηος Ν.4412/2016. για  ηη διεηή ζςνηήπηζη και αναβάθμιζη 
ηος ηηλεθωνικού κένηπος ηηρ Ν.Μ. Αγπίνιος πποϋπολογιζμόρ 21.204,00€ με Φ.Π.Α. 

  

Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 
ε εθηέιεζε ηεο Αξ. Πξάμεο 24εο ηεο 23-06-2022  Θέκα 1Ο Απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζαο πξνζθαινχκε 

ζε Γηαπξαγκάηεπζε ζηα πιαίζηα ησλ Ν.4782  Άξζξν 53 θαη ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο ε παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά 

ηελ δηεηή ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε (πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ) ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Siemens (Unify) HiPath 

4000 VER10 ηεο Ν.Μ.Αγξηλίνπ, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ιδξχκαηνο 24 ψξεο 7 κέξεο 

ηελ εβδνκάδα 365 κέξεο ην ρξφλν. 

 

Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά  ζηελ πιαηθφξκα i-Supplies  
Έναπξη    διαππαγμάηεςζηρ,   από  Πέμπηη  14/07/2022.  

Πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά  µε  ηνπο  φξνπο,  ηα  ηερληθά  θαη  ινηπά  ζηνηρεία ηεο  δηαπξαγκάηεπζεο,  ζηηο Πξνκήζεηεο – 

Οηθνλνκηθφ ηκήκα  (ηει:2641361233, -230). 

1. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ    

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

πιαηθφξκα iSupplies 
Ημέπα Σεηάπηη 20/07/2022 

και ώπα 10:00 μ.μ. 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

Ννζνθνκείνπ 

 

 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ είλαη ε ζπληήξεζε θαη ε αλαβάζκηζε (πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ) ηνπ 

Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Siemens (Unify) HiPath 4000 VER10 ηεο Ν.Μ.Αγξηλίνπ. 

  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

α) ζηελ επανοπθωηική ζςνηήπηζη, δειαδή νη ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ βιάβεο, δπζιεηηνπξγίαο θαη ελ γέλεη 

πξνβιήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ λα πεξηιακβάλεη: 



1. Τπεξεζίεο Help Desk γηα ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ/πξνβιεκάησλ. 
2. Τπεξεζίεο κεραληθνχ ζην πεδίν (field engineer) γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ιεηηνπξγίαο / αληηθαηάζηαζε 
πξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
3. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο 2νπ επίπεδνπ γηα δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ απνκαθξπζκέλα (remotely), εθφζνλ 
απηφ είλαη δπλαηφλ.  
4. Τπεξεζίεο 3νπ επηπέδνπ (επηθνηλσλία κε θαηαζθεπαζηή). 
 
β) ζηελ  πποληπηική ζςνηήπηζη.  

πλίζηαηαη ζε έλα πξνγξακκαηηζκέλν πιάλν ελεξγεηψλ πνπ εθηειείηαη απφ πηζηνπνηεκέλν Μεραληθφ θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο ιχζεο. 

γ) ζηε διασείπιζη αλλαγών θαη ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπκβνχινπ.  

Αλαθέξεηαη ζε αιιαγέο ζηελ παξακεηξνπνίεζε ήδε πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σν πξνζθεξφκελν θφζηνο 

δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαιχπηεη θαζνξηζκέλν αξηζκφ αιιαγψλ εληφο ηνπ έηνπο, νη νπνίεο εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνλ Πειάηε, ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απνκαθξπζκέλα απφ πηζηνπνηεκέλνπο κεραληθνχο (ή ζπλεξγαηψλ ηνπ). 

δ) ζε ςπηπεζίερ ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

ζπκβνχινπ, κε ζηφρν ηελ νξζφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο εθάζηνηε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, κεηά απφ 

παξαγγειία ηνπ πειάηε, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε κεηαβαιιφκελεο επηρεηξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο. 

 
Ο Πξνζθέξσλ λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα νξγαλσκέλν δίθηπν ζπλεξγείσλ ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ην νπνίν λα 
απνηειείηαη απφ έκπεηξνπο πηζηνπνηεκέλνπο κεραληθνχο, θαηαξηηζκέλνπο ζηελ ηερλνινγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. 
 

Δπανοπθωηική ςνηήπηζη 

 
Η Δπαλνξζσηηθή πληήξεζε απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο πιηθνχ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ παξεκπνδίδνληαο κεξηθψο ή ζπλνιηθά ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο 
πξνζθέξνληαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε,  είηε απνκαθξπζκέλα, κέζσ ηειεδηαρείξηζεο /ηειεζπληήξεζεο, είηε κε 
επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ πειάηε. Ο Πξνζθέξσλ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ή 
δπζιεηηνπξγία πνπ παξνπζηάδεηαη, εθφζνλ ε θζνξά ή ε βιάβε δελ νθείινληαη ζε βίαηα αίηηα, θαθή ρξήζε ή επέκβαζε αλαξκνδίσλ 
ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. Αλ νη βιάβεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο, δελ είλαη εθηθηφ λα επηιπζνχλ ή 
έρνπλ πξνθαιέζεη αρξεζηία κέξνπο ή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο δελ είλαη εθηθηφ λα επηδηνξζσζεί, ν Πξνζθέξσλ ζα 
πξνβαίλεη ζηελ πξνζθνξά αληηθαηάζηαζήο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ κε αληίζηνηρα αληαιιαθηηθά πιηθά. 
Ο Πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ζπζηήκαηα θαη ζπκβάζεηο κε ηνπο Πξνκεζεπηέο Οίθνπο, ηα νπνία ηνπ 
επηηξέπνπλ ηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηαθίλεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεξψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
εμνπιηζκνχ, κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο. 
1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ) 

Ο αλάδνρνο πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ βιάβεο, δπζιεηηνπξγίαο θαη ελ γέλεη πξνβιήκαηνο ηνπ Δμνπιηζκνχ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, φπσο απηφο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην «Πίλαθα εμνπιηζκνχ». 

 

ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ  ΒΛΑΒΗ 

ε πεξίπησζε βιαβψλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνζηεξηδφκελν εμνπιηζκφ, ν Πειάηεο δχλαηαη λα αλαθέξεη ην πξφβιεκα ζηνλ 
αλάδνρν. Η αλαθνξά κηαο βιάβεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε. Σα αηηήκαηα ππνζηήξημεο ππνβάιινληαη κφλν απφ 
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ εθπξνζψπνπο, πνπ έρεη ν Πειάηεο δειψζεη. Γηα ηελ αλαθνξά πξνβιήκαηνο ν 
Πειάηεο νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Δμππεξέηεζε Δηαηξηθψλ Πειαηψλ, κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

  κέζσ ηειεθψλνπ  

 κέζσ email 

 
Σν σξάξην αλαγγειίαο πξνβιεκάησλ είλαη 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 
  



Η Δμππεξέηεζε Δηαηξηθψλ Πειαηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ππνζηήξημεο θαη γηα ηελ παξνρή 
ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ππνζηήξημεο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Πειάηε νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

o Σνλ θσδηθφ ηεο χκβαζεο  
o Σελ επσλπκία ηνπ Πειάηε 
o Σν φλνκα θαη ην ηειέθσλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ 
o Σν επίπεδν ππνζηήξημεο 
o χληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο   
  

Γηα θάζε θιήζε δίλεηαη έλαο θαη κνλαδηθφο «αξηζκφο ζπκβάληνο» ν νπνίνο απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. Η θιήζε αληηγξάθεηαη απηφκαηα θαη on-line ζε  θεληξηθφ ππνινγηζηή φπνπ ηεξνχληαη φια ηα ζηνηρεία 

(ππεξεζία, θαιππηφκελνο Δμνπιηζκφο, ηνπνζεζία θιπ.) ηνπ πειάηε. Αλάινγα κε ηελ ππεξεζία αιιά θαη κε ην είδνο θαη ηε 

βαξχηεηα ηνπ αηηήκαηνο, απηφ δηαβηβάδεηαη ζε ππεχζπλν άηνκν πξνο πεξαηηέξσ δηεθπεξαίσζε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ επηηπγράλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηειεθσληθή απνθαηάζηαζε, ελψ ζε άιιεο φηαλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφλ, γίλεηαη δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηιέγεηαη ε πιένλ θαηάιιειε επέκβαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

αλάινγα κε ην πξφβιεκα, ην είδνο ηεο ππεξεζίαο θαη ην SLA, πνπ έρεη ν Πειάηεο, εθηειείηαη ε επέκβαζε, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Τπεξεζία.  

ε πεξίπησζε πνπ ελδερφκελε βιάβε δελ εληάζζεηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο δηα ηεο παξνχζαο ππεξεζίεο, ζα πξνεγείηαη ησλ 

ελεξγεηψλ απνθαηάζηαζεο, πξν-θνζηνιφγεζε θαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απφ ηε κεξηά ηνπ Πειάηε γηα ηε ρξέσζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ επηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζα επαλέξρεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ηεο βιάβεο 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. ην «Πίλαθα εμνπιηζκνχ», πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ Δμνπιηζκνχ. 

 
2) ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΗΛΔ-ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ε δεχηεξν επίπεδν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα, δηεμάγνληαη κέζσ ηειεκαηηθήο 

πξφζβαζεο δηαγλσζηηθνί έιεγρνη θαη απνθαηάζηαζε, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνβιεκάησλ.  

 

3) ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΣΟΠΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηειεθσληθά ή κε ηειεππνζηήξημε, νη  ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δμνπιηζκνχ ζα γίλνληαη κε ηελ επηηφπηα επέκβαζε ηνπ ηερληθνχ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ηνπ Δμνπιηζκνχ πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε.  

Οη ππεξεζίεο επηηφπηαο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ηπρφλ αληαιιαθηηθψλ ή θαη ηελ αληηθαηάζηαζε, εθφζνλ 

απαηηεζεί, ηεο ππφ βιάβε κνλάδαο ηνπ Δμνπιηζκνχ κε φκνην ή ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακν εμνπιηζκφ. ε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο, ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ ζα εγθαζηζηά ηνλ αληαιιαθηηθφ εμνπιηζκφ θαη ζα ην ζέηεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππεξεζηψλ επηηφπηαο ππνζηήξημεο, ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ θαη ηνλ Πειάηε Γειηίν Δπίζθεςεο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ην πξφβιεκα, νη 

ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο, ν ρξφλνο άθημεο θαη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ απαξαίηεηεο 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. 

ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ δελ πξνζκεηξνχληαη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξφζβαζε ηνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηνλ Πειάηε.  

ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
 Σν παξφλ αθνξά δηεηή πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε σωπίρ Ανηαλλακηικά. 
 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πνπ πεξηιακβάλεη κία (1) επίζθεςε ην ρξφλν - επηηφπνπ - γηα έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ: Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε θάιπςε 24X7X365, δειαδή φιεο ηηο ημέπερ και ώπερ.  
 ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΗ: αληαπφθξηζε απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο εληφο ηεζζάπων (4) σξψλ κε ηειεζπληήξεζε θαη ηελ ίδια 

ημέπα επηηφπνπ. 
 Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Αιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλεη δώδεκα (12) / δέκα (10) αιιαγέο αλά έηνο 
 Γεν πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα θξηζνχλ θαηά πεξίπησζε αλαγθαία, θαζψο θαη ην θφζηνο επηζθεπήο 

πιηθνχ εθφζνλ είλαη δπλαηή. 

Γιεςκπινήζειρ:  
 Δπίπεδν Τπνζηήξημεο: Οη ππεξεζίεο εηήζηαο ζπληήξεζεο παξέρνληαη φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο.   

     
 Αληαπφθξηζε κε Σειεζπληήξεζε εληφο «ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ σξψλ».     

   
 Αληαπφθξηζε κε Δπηηφπνπ επίζθεςε ηελ «ίδηα Ηκέξα»        



 Υξφλνο Απφθξηζεο: Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέρξη ηε δηάγλσζε ησλ αηηίσλ ηεο θαη ηελ πξνο 
ηνχην ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε        

 Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Αιιαγψλ ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, εληφο ηνπ Έηνπο θαη θαηφπηλ 
γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, πξνο ηνλ αλάδνρν. Σπρφλ επεθηάζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ κε επαχμεζε 
ρσξεηηθφηεηαο, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πξνζθνξά. 

 

Πίνακαρ εξοπλιζμού  

Η ζχλζεζε θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

  ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύπορ  ITK - Unify Hipath 4000 

Έκδοζη Λογιζμικού ITK - 6R2 

Υωπηηικόηηηα  432/30 ύνολο 462 πόπηερ 

Αναλογικοί ζςνδπομηηέρ 432   

Φηθιακοί ζςνδπομηηέρ -   

ςνδπομηηέρ DECT -   

ςνδέζειρ  ISDN PRA 30 1 X PRA 

ςνδέζειρ DPNSS/QSIG -   

Γπαμμέρ ΟΣΔ αναλογικέρ -   

Γπαμμέρ ISDN  B.R.A. -   

Υειπιζηήπιο ηηλεθωνήηπιαρ -   

ύζηημα Γιασείπιζηρ  -   

Καηαγπαθικό -   

Σασςδπομείο Φωνήρ -   

Κάπηα Φωνηηικών Μηνςμάηων -   

ACD / Contact Centre -   

IP Gateways -   

Μοdem -   

Αναλογικέρ ζςζκεςέρ -   

Φηθιακέρ ζςζκεςέρ -   

Δξωηεπικό Σποθοδοηικό -   

Moςζική ζηην αναμονή -   

 
Δπί ποινή αποκλειζμού να πποζκομιζθούν ηα κάηωθι πιζηοποιηηικά με : 
Σα πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο λα είλαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα λα 
θαηαηεζνχλ: 
1.  ISO 9001:2015 ή ιζοδύναμο πος να αθοπά ηον ζσεδιαζμό, ςλοποίηζη και ςποζηήπιξη Πληποθοπιακών 
Τποδομών και Γικηύων.  
2.  ISO 14001 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ή ιζοδύναμο.  
3.  ISO 27001:2013 ή ιζοδύναμο.  
 

 

 

                              Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
                                

 
 

                                                                        ΔΡΑΚΔΡΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

2. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 



1.1 - Η πξνζθνξά ππνβάιιεηε ή απνζηέιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζηνλ 

Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

1.2 Να αλαθέξεηαη επθξηλψο: 

1.2.1 - Η ιέμε  : «ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ δηεηή ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε (πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ) ηνπ Σειεθσληθνχ 

Κέληξνπ Siemens (Unify) HiPath 4000 VER10 ηεο Ν.Μ.Αγξηλίνπ . 

 1.2.2 – Η επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

Ο αξηζκφο  ηεο πξφζθιεζεο . 

Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο . 

Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Μέζα ζηο ηλεκηπονικό απσείο ηηρ πποζθοπάρ ηοποθεηούνηαι όλα ηα ζσεηικά  με ηην πποζθοπά 

ζηοισεία και  ειδικόηεπα ηα εξήρ: 

1.4.1- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : ε μερσξηζηφ αξρείν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

φια ηα παξαθάησ  δηθαηνινγεηηθά. 

 

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) θαη  εηδηθφηεξα:   

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ         

Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

1.   Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 

ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

2. Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986, όπωρ εκάζηοηε ιζσύει, ζηην 

οποία να δηλώνει όηι : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο, ησλ 

νπνίσλ νη     πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηo άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε 
πξνθήξπμε.  

Σα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηηο πξνζθνξέο  πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη κε 
επηθπξσκέλε κεηάθξαζε.  

 

3. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ , ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 



δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ 
δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο  βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ θνξέα.   

 
4. Τπνβάιινληαη Ι) γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ) 

γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ΙΙ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ), πηζηνπνηεηηθά πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) θαηά ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 
5. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη 
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Β. Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο κε ηελ έλδεημε  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  

ηνπνζεηνχληαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  ζην νπνίν ζα 
αλαθέξεηαη φηη Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηηο αληίζηνηρεο  Γηαθεξχμεηο Ηιεθηξνληθσλ Αλνηθηψλ 

Γηαγσληζκψλ Άλσ ησλ Οξίσλ (Γηεζλνχο) πνπ δηελήξγεζε ε ππεξεζία καο. 
 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη. 
1.4.3 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           
         Ι.   Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %,  

            Η ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  
 

 
 

 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΣΙΜΗ  ΥΧΡΙ Φ.Π.Α  Φ.Π.Α ΣΙΜΗ ΜΔ Φ.Π.Α  

   24%  

 
 
 
4.ΔΓΓΤΗΔΙ 
4.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα 
έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. Οη εγγπήζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 
παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ Ν. 4497/2017.    

 

3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  



Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 
πνπ λα θαιχπηεη ην 4% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

 
5. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ  

Α) Διέγρνληαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά 
θχιιν.  

 
 Β)ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κνλνγξάθνληαο απηά αλά θχιιν.    

 
Η Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4) 
νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ .  

Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο. ηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Η 

απφθαζε απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο.  
 
Καηόπιν αςηού παπακαλείζθε να ςποβάλλεηε ηιμέρ ππορ διαππαγμάηεςζη (έκπηωζη επί ηων 

ζςμβαηικών ηιμών)  
πποκειμένος να ςπογπαθεί νέα ζύμβαζη . 

Παπαμένοςμε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε ζσεηική διεςκπίνιζη. 

 

 
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζρεηηθή δηεπθξίληζε. 
 


