
   Συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»  
   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Ανάδοχος να αναλάβει για χρονικό διάστημα διάρκειας ενός (1) έτους: 

Την συντήρηση των τριών (3) ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας» 

1. NEC IS-3030 συνολικής χωρητικότητας 219 πορτών (Νέα πτέρυγα) 

2. NEC IS-3050 συνολικής χωρητικότητας 700 πορτών (7οροφο) 

3. NEC IS-3070 συνολικής χωρητικότητας 343 πορτών   

Υλικά που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην υποστήριξη σε επίπεδο υποχρέωσης επισκευής-

αντικατάστασης με τον ίδιο εξοπλισμό: 

- Κεντρικός επεξεργαστής CCS 

- Κάρτα CIE-2 

- Κάρτα SNS 

- Ερμάριο CSM 

- Ερμάριο PM1100 

- Κάρτες ALC-E01 και ΑLC-G 

- DTX-I 

- PSU-ML 

- SV25 & SV35 παλαιού τύπου κονσόλες (τηλεφωνητών) 

- οι όποιου τύπου μπαταρίες 

- εφαρμογή SYSOFT 

Τα παρακάτω υλικά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην υποστήριξη λόγω παλαιότητας. Τα μέρη 

αυτά του εξοπλισμού να καλύπτονται από τον Ανάδοχο σε επίπεδο υπηρεσιών και 

συγκεκριμένα, σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση (υλικού ή λογισμικού) να 

δίνεται προσωρινή λύση, αν είναι εφικτό, και να γίνεται κατ’ αποκοπή μελέτη-προσφορά για 

αντικατάσταση με νέο εξοπλισμό . 

 

Επιπλέον δεν περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συσκευές. 

 

Η υπηρεσία συντήρησης να συνίσταται από: 

Α) Προληπτική συντήρηση 

Συνίσταται από ένα προγραμματισμένο πλάνο ενεργειών που εκτελείται από 

πιστοποιημένο Μηχανικό μια (1) φορά τον χρόνο κατά την έναρξη της σύμβασης, στο Γενικό 



Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και έχει σαν στόχο την διασφάλιση της 

μεγιστοποίησης της διαθεσιμότητας και εύρυθμης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 

του νοσοκομείου. 

Στο τέλος των εργασιών προληπτικής συντήρησης να κατατεθεί από τον Ανάδοχο με 

υπογραφή από τον πιστοποιημένο Μηχανικό, τεχνική έκθεση των ελέγχων και ενεργειών 

που εκτελέστηκαν και προτάσεις-υποδείξεις προς το νοσοκομείο για τεχνικές παρεμβάσεις 

για την διαθεσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία του αντικειμένου. 

 

Β) Επανορθωτική συντήρηση, 

Συνίσταται από το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε βλάβης, δυσλειτουργίας και εν γένει προβλήματος του εξοπλισμού που 

παρεμποδίζει μερικώς ή συνολικά την ορθή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του 

νοσοκομείου. Περιλαμβάνει: 

 Υπηρεσίες κέντρου εξυπηρέτησης (Help Desk) για λήψη πληροφοριών και αναφορά 

περιστατικών/προβλημάτων. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης για διάγνωση και επίλυση προβλημάτων απομακρυσμένα μέσω 

τηλεματικής πρόσβασης (Remotely), εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

 Υπηρεσίες επιτόπιας (on-site) υποστήριξης μηχανικού (Field Engineer) στο Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» για την αποκατάσταση βλαβών 

λειτουργίας/αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού. 

 Υπηρεσίες επικοινωνίας με κατασκευαστή. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία που 

παρουσιάζεται.  

Η υπηρεσία να παρέχεται 24 ώρες το 24ώρο για όλο τον χρόνο. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι τη διάγνωση των 

αιτίων της και την προς τούτο ενημέρωση του νοσοκομείου ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες, 

είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση, είτε επί-τόπου. 

Στους χρόνους απόκρισης του Αναδόχου δεν προσμετρώνται τυχόν καθυστερήσεις στην 

πρόσβαση του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου 

για την αποκατάσταση του προβλήματος, οι οποίες οφείλονται στο νοσοκομείο. 

 

Αναγγελία βλάβης/Δυσλειτουργίας 

Το ωράριο αναγγελίας προβλημάτων να είναι 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 

σε όλη τη διάρκεια του έτους. 



Τα αιτήματα υποστήριξης υποβάλλονται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό 

αυτό εκπροσώπους, που έχει δηλώσει το νοσοκομείο στον Ανάδοχο, με έναν από τους 

ακόλουθους τρόπους:  

- μέσω τηλεφώνου, σε αριθμό που θα δοθεί από τον Ανάδοχο για μεγάλους πελάτες 

- μέσω τηλεφώνου, σε αριθμό που θα δοθεί από τον Ανάδοχο σε περίπτωση που 

υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής στον αριθμό εταιρικών πελατών 

- μέσω e-mail, σε διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δοθεί από τον 

Ανάδοχο 

Κατά την υποβολή του αιτήματος υποστήριξης θα παρέχονται από το νοσοκομείο οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

- Το ΑΦΜ του νοσοκομείου 

- Το όνομα και το τηλέφωνο του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

- Το επίπεδο υποστήριξης 

- Σύντομη περιγραφή του προβλήματος  

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Αναδόχου να είναι αρμόδιο για την καταγραφή του 

σχετικού αιτήματος υποστήριξης (ticket) και την παροχή του πρώτου επιπέδου υποστήριξης. 

Για κάθε κλήση να δίνεται ένας και μοναδικός «αριθμός συμβάντος» (ticket registration) ο 

οποίος αποτελεί την ταυτότητα του αιτήματος του νοσοκομείου. Η κλήση να αντιγράφεται 

αυτόματα και on-line σε κεντρικό υπολογιστή όπου να τηρούνται όλα τα στοιχεία 

(υπηρεσία, καλυπτόμενος Εξοπλισμός, τοποθεσία κλπ.). 

Ανάλογα με την υπηρεσία αλλά και με το είδος και τη βαρύτητα του αιτήματος, αυτό 

διαβιβάζεται σε υπεύθυνο άτομο προς περαιτέρω διεκπεραίωση.  

 

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης (On-Site Service) 

Εφόσον δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος τηλεφωνικά ή με απομακρυσμένη 

πρόσβαση, οι ενέργειες αποκατάστασης της καλής λειτουργίας του Εξοπλισμού θα γίνονται 

με την επιτόπια επέμβαση του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργατών του, 

στους χώρους λειτουργίας του Εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη.  

Οι υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση τυχόν ανταλλακτικών 

ή και την αντικατάσταση, εφόσον απαιτηθεί, της υπό βλάβης μονάδας του Εξοπλισμού με 

όμοιο ή λειτουργικά ισοδύναμο εξοπλισμό, με επιπλέον χρέωση κατόπιν προσφοράς και 

έγκρισής της από το νοσοκομείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το Τεχνικό Προσωπικό του 

νοσοκομείου να εγκαθιστά τον ανταλλακτικό εξοπλισμό και να τον θέτει σε πλήρη 

λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  



Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σύμφωνα με τα παραπάνω υπηρεσιών επιτόπιας 

υποστήριξης, να συμπληρώνεται και υπογράφεται από το τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου 

και από αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου Δελτίο Εργασιών, στο οποίο θα 

αναγράφονται το πρόβλημα, οι ενέργειες αποκατάστασης, ο χρόνος άφιξης και 

ολοκλήρωσης των εργασιών του τεχνικού προσωπικού και τυχόν απαραίτητες πρόσθετες 

πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

Ο Ανάδοχος να διαθέτει αποδεδειγμένα οργανωμένο δίκτυο συνεργείων στην Πάτρα ως 

πόλη-έδρα του νοσοκομείου, το οποίο να αποτελείται από έμπειρους πιστοποιημένους 

τεχνικούς, καταρτισμένους στην τεχνολογία του συντηρούμενου εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και συστήματα, όπως και συμβάσεις με 

τους Κατασκευαστικούς Οίκους/Προμηθευτές, τα οποία να του επιτρέπουν την προμήθεια 

και τη διακίνηση των ανταλλακτικών υλικών για την αντικατάσταση των μερών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, με στόχο την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης. 

 

Γ) Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης του υφιστάμενου συστήματος και υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιακού συμβούλου  

Αναφέρεται σε αλλαγές στην παραμετροποίηση ήδη υφιστάμενης λειτουργικότητας του 

εξοπλισμού για καθορισμένο αριθμό αλλαγών εντός του έτους, οι οποίες εφόσον ζητηθούν 

από το νοσοκομείο, θα πραγματοποιούνται απομακρυσμένα από πιστοποιημένους 

μηχανικούς ΟΤΕ (ή συνεργατών του). 

Περιλαμβάνεται συμπληρωματικά η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού συμβούλου, με 

στόχο την ορθότερη λειτουργία του εξοπλισμού, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε 

τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και προγραμματισμού του, μετά από ζήτηση του 

νοσοκομείου, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε μεταβαλλόμενες 

επιχειρησιακές του ανάγκες. 

 

Γενικοί Όροι 

Υποχρεώσεις Αναδόχου με επιπλέον χρέωση 

Αν η φθορά ή η βλάβη οφείλεται σε βίαια αίτια, κακή χρήση ή επέμβαση αναρμοδίων στον 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (π.χ. διακυμάνσεις ΔΕΗ, μη τήρηση ενδεδειγμένων 

περιβαλλοντικών συνθηκών θερμοκρασίας-υγρασίας, μη τήρηση οδηγιών κατασκευαστικού 

οίκου εξοπλισμού), ο Ανάδοχος θα αποκαθιστά τη βλάβη με επιπλέον χρέωση με βάση 

προσφορά του προς το νοσοκομείο, εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή.  

Ο Ανάδοχος να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μετεγκατάστασης του υφιστάμενου 



εξοπλισμού ή αναβάθμισης ή προσθήκης νέου, με επιπλέον χρέωση με βάση προσφορά 

του προς το νοσοκομείο, εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή. 

Αν οι βλάβες δεν είναι εφικτό να επιλυθούν χωρίς ανταλλακτικά ή έχουν προκαλέσει 

αχρηστία μέρους ή όλου του εξοπλισμού, ο οποίος δεν είναι εφικτό να επιδιορθωθεί, ο 

Ανάδοχος να προβαίνει στην προσφορά αντικατάστασής του εν λόγω εξοπλισμού με 

αντίστοιχα ανταλλακτικά υλικά και εργασίες, τις οποίες να υλοποιεί εφόσον λάβει σχετική 

εντολή από το νοσοκομείο. 

Η υλοποίηση των εργασιών με επιπλέον χρέωση να εκτελούνται άμεσα ακόμα και αν δεν 

έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης (Απόφαση Δ.Σ. ή Διοικητή), 

εφόσον η εντολή δοθεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του νοσοκομείου. 

 

Εγγύηση υλικών 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση για τα υλικά που θα τοποθετεί τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

 

Υποχρεώσεις νοσοκομείου 

Το νοσοκομείο οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες 

και διευκρινίσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαπίστωση της βλάβης, 

δυσλειτουργίας ή προβλήματος του Εξοπλισμού. 

Το νοσοκομείο οφείλει να ενημερώνει τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει 

στην αντίληψή του το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παροχή 

των Υπηρεσιών.  

Οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου θα πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του Αναδόχου. 

Το νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει στο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου δυνατότητα 

άμεσης πρόσβαση στο χώρο λειτουργίας του Εξοπλισμού με την άφιξή του στις 

εγκαταστάσεις του Πελάτη καθώς και κάθε απαραίτητη συνδρομή για τη διευκόλυνσή του 

στην παροχή των υπηρεσιών της παρούσας. Προγραμματισμένες επισκέψεις του τεχνικού 

προσωπικού του Αναδόχου που καθυστερούν ή δεν πραγματοποιούνται για λόγους που 

οφείλονται στο νοσοκομείο, θα χρεώνονται επιπρόσθετα. 

Το νοσοκομείο υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας και τις οδηγίες 

χρήσης του Εξοπλισμού, όπως αυτές καθορίζονται ειδικώς στα εγχειρίδια χρήσης του 

κατασκευαστή που συνοδεύουν τον Εξοπλισμό ή παρέχονται από τον Ανάδοχο.  

Το νοσοκομείο απαγορεύεται να προβαίνει σε αναβάθμιση, επέκταση, μετατροπή, 

μετακίνηση ή αναδιάταξη της συνδεσμολογίας του Εξοπλισμού ή σύνδεσή του με άλλες 

συσκευές ή συστήματα, ή να επιτρέπει οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου, πέραν του Τεχνικού 



Προσωπικού, στον Εξοπλισμό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου, 

άλλως ο Ανάδοχος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία προκύψει 

στον Εξοπλισμό. Τυχόν εργασίες αποκατάστασης της όποιας δυσλειτουργίας προκύψει 

εξαιτίας των ανωτέρω δεν θα υπόκεινται στους χρόνους απόκρισης της παρούσας, θα 

χρεώνονται δε επιπλέον.  

Το νοσοκομείο υποχρεούται το αργότερο προ δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας ή από την τυχόν προσθήκη νέων συσκευών στον καλυπτόμενο με την παρούσα 

Εξοπλισμό, να παραδώσει στον Ανάδοχο με τον τύπο κάθε συσκευής του Εξοπλισμού 

(«Πίνακα εξοπλισμού»).   

 

Μέτρα Ασφάλειας 

Το προσωπικό του Αναδόχου να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος 

για το αντικείμενο των εργασιών. 

Το προσωπικό του Αναδόχου να διαθέτει άρτιο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών 

και τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας. 

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών 

για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία των εργαζόμενων του και του 

προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα είναι παρόν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 

ασφαλείας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Να ληφθεί 

υπόψη ότι εν γένει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο κρίσιμος ηλεκτρονικός και 

ηλεκτρικός εξοπλισμός του συστήματος θα είναι σε λειτουργία. 

 

Απομάκρυνση Αχρήστων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απομάκρυνση των αχρήστων από τους χώρους και την 

περιβαλλοντική διαχείριση αυτών, εφόσον απαιτείται. 

 

Εχεμύθεια, Εμπιστευτικότητα 

Ο Ανάδοχος οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη 

αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να 

διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε 

στοιχεία σχετικά με το νοσοκομείο, καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την 

ανακοίνωση αυτών. 

 



Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς Υποψήφιων Αναδόχων 

- Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι 

αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

- Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας 

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 στο οποίο να περιλαμβάνεται το 

αντικείμενο της υπηρεσίας 

- Πιστοποιητικό για την ασφαλή διαχείρισης της πληροφορίας ΙSO 27001 στο οποίο 

να περιλαμβάνεται το αντικείμενο της υπηρεσίας 

- Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών σε ένα Νοσηλευτικό Ίδρυμα 

- Βεβαίωση από το νοσοκομείο κατόπιν επίσκεψης ότι έλαβαν πλήρη γνώση του 

χώρου και των σχετικών εγκαταστάσεων του αντικειμένου της υπηρεσίας 

 

Εκτιμώμενο κόστος:  

Εκτιμώμενο κόστος εργασιών: Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:  Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

 


