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Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 18η /27-09-2019 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ., πρόκειται να
προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την συντήρηση του
τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για το έτος 20192020, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 11.050,00 €
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με
fax ή email) μέχρι τις 04-10-2019, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο
Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail:
promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση
των προσφορών θα γίνει στις 07-10-2019, ημέρα. Δευτέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις
εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116 και 372.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 01-10-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
Για το δίκτυο:
Η αποκατάσταση των βλαβών και η παροχή υπηρεσιών, θα γίνεται εντός εργάσιμων ημερών
και ωρών και θα περιλαμβάνει προληπτική και στην κατά κλήση συντήρηση προς επανόρθωση
του υπάρχοντος προβλήματος. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η εταιρία θα πρέπει
να διατηρεί πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση ανταπόκρισή της.
Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης θα εκπληρώνεται αυθημερόν για σοβαρές
βλάβες ενώ η γνωστοποίηση πιθανών σοβαρών προβλημάτων μπορεί να γίνεται εντός του
εικοσιτετραώρου. Σοβαρή θεωρείται κάθε βλάβη κατά την κρίση της υπηρεσίας η οποία έχει ως
αποτέλεσμα πλήρη ή > 20% ακινητοποίηση του τηλεφωνικού δικτύου από οποιαδήποτε αιτία,
αφού πρώτα έχει επέμβει ο ηλεκτρονικός της υπηρεσίας και αδυνατεί τεκμηριωμένα να δώσει
λύση .Σε περίπτωση απλής βλάβης όπως βλάβη τηλεφωνικής συσκευής θα μπορεί ο ανάδοχος
να την θεωρήσει ως εξωσυμβατική με το αντίστοιχο κόστος.
2. Άμεση επίλυση τηλεφωνικών δικτυακών βλαβών
3. Άμεση δημιουργία νέων τηλεφωνικών θέσεων λειτουργίας περιλαμβάνοντας την καλωδιακή
υποδομή , και το απαραίτητο προγραμματισμό στο τηλεφωνικό κέντρο «Με το κλειδί στο χέρι»
4. Συντήρηση των τηλεφωνικών δικτύων
5. Παροχή με την μέθοδο της τηλεσυντήρησης οποιαδήποτε προγραμματιστική αλλαγή
χρειαστεί στα εσωτερικά του τηλεφωνικού κέντρου
6. Πλήρη αξιοποίηση δικτύου με αναφορά σε οικονομικοτεχνικά στοιχεία κέρδους
7. Πλήρη καταγραφή δικτύου των κατανεμητών του νοσοκομείου
8. Καταγραφή των εσωτερικών που χρησιμοποιούνται και παράδοση καταστατικού φραγών
των τηλεφώνων
9. Ακύρωση των εσωτερικών που δεν έχουν χρήστες
10. Άμεσες Συμβουλευτικές πληροφορίες για την καλύτερη δικτυακή υποδομή με αποτέλεσμα
την μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους
Στις παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται πιθανά περάσματα καλωδίων μεταξύ των
κτιρίων του νοσοκομείου .
Οι εργασίες δικτύου θα πρέπει να γίνονται από έμπειρο προσωπικό σε νοσοκομειακό
περιβάλλον τουλάχιστον για ένα συνεχή χρόνο.
Για το τηλεφωνικό κέντρο TADIRAN CORAL IPX 800
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, on-site ή εξ’ αποστάσεως, περιλαμβάνουν τον έλεγχο και τη
συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του “Πελάτη” όπως
καταγράφονται στον πίνακα 1
Το εν λόγω Σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου που θα καλύπτεται, ως προς τα εξής:
 Το υλικό (Hardware) των Τηλεφωνικών Κέντρων .
 Το λογισμικό (Software) των Τηλεφωνικών Κέντρων, συμπεριλαμβανομένων
αναβαθμίσεών του
 Τις εργασίες τηλεσυντήρησης και τηλεπρογραμματισμού κατά κλήση.
 Τις εργασίες που αφορούν αποκλειστικά στην διαλειτουργικότητα και στα πιθανά
προβλήματα των Συστημάτων Coral στο δικτυακό περιβάλλον που λειτουργούν.
 Τις εργασίες ελέγχου για την συμβατότητα μεταξύ των Συστημάτων Coral καθώς
και την διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους πριν, κατά και μετά την
αναβάθμισή τους.
 Τις εργασίες για την διάθεση και εγκατάσταση προσωρινού εξοπλισμού, για όσο
διάστημα επισκευής ήθελε απαιτηθεί κατά την αντιμετώπιση πιθανής βλάβης,
των καλυπτόμενων από την Σύμβαση Συστημάτων, η οποία καθιστά επιτακτική
την ανάγκη αυτή.
 Τα τροφοδοτικά / φορτιστές των συσσωρευτών των Τηλεφωνικών Κέντρων
 Τις τερματικές συσκευές προγραμματισμού / διαχείρισης.
 Τις ολοκληρωμένες εφαρμογές που έχουν παρασχεθεί στα πλαίσια της αρχικής
σύμβασης προμήθειας από τον “Συντηρητή” και «φιλοξενούνται» σε μονάδες Η/Υ
κεντρικής Διαχείρισης.
 Το σύνολο των μονάδων Hardware-στοιχείων όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά
στον πίνακα 1.




Της κονσόλας της τηλεφωνήτριας.
Των ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών.

Η συντήρηση δεν περιλαμβάνει :
 Το κόστος των απαιτουμένων ανταλλακτικών κατά την επισκευή βλάβης που
προκλήθηκε από ατύχημα λόγω μετατροπών ή προσθηκών άλλων συσκευών και
εξαρτημάτων μη παρασχεθέντων από τον κατασκευαστή του κέντρου
 Το κόστος επισκευής βλάβης ή πρόσθετο χρόνο για παροχή υπηρεσιών που
προκλήθηκε από αίτια μη οφειλόμενα στο τηλεφωνικό κέντρο όπως ηλεκτρικό ρεύμα
(κρουστικές υπερτάσεις), πυρκαϊά, πλημμύρα, θεομηνίες και γενικά άλλες εξωτερικές
καταστροφικές συνθήκες, όπως επίσης μή κανονικές συνθήκες λειτουργίας και κακή
χρήση
 Το κόστος αντικατάστασης συσσωρευτών (αποταμιευτήρων ηλεκτρικής ενέργειας) των
Τηλεφωνικών Κέντρων καθώς και το πρόσθετο κόστος για ολική ή μεγάλης έκτασης
αλλαγή προγραμματισμού του όλου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος.
 Τα αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μελανοταινίες, κεφαλές καταγραφικών, καλώδια και
μορφοτροπείς ηλεκτρακουστικού σήματος (κάψες, μικρόφωνα, μεγάφωνα) των
τηλεφωνικών συσκευών, ασφάλειες προστασίας τηλεφωνικών δικτύων, πληκτρολόγια
κλπ.
 Το κόστος αντικατάστασης ασύρματων-ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών λόγω
παλαιότητας, καταστροφής ή απώλειας.
 Το πρόσθετο κόστος Αντικατάστασης / Αναβάθμισης προγραμμάτων-εφαρμογών,
τηλεφωνικών συσκευών, παρασχεθέντων από τον “Συντηρητή”, λόγω παλαιότητας ή μη
ύπαρξης ανταλλακτικών στην εγχώρια ή διεθνή αγορά.
 Το κόστος για εργασίες αποσύνδεσης-μεταφοράς του συστήματος σε άλλο χώρο ή
επέκτασή του πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.
Η παροχή υπηρεσιών, θα είναι σε εικοσιτετράωρη βάση δηλαδή 365 ημέρες τον χρόνο,
περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση, έξι (6) φορές τον χρόνο για κάθε σύστημα, η οποία
συνίσταται στη ρύθμιση και αντικατάσταση ανταλλακτικών θεωρουμένων αναγκαίων και στην
κατά κλήση συντήρηση προς επανόρθωση του εκάστοτε προβλήματος, η οποία είναι δυνατόν
να γίνει ταυτόχρονα με την προληπτική συντήρηση.
Ειδικότερα:
 Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης με επίσκεψη, εκπληρώνεται άμεσα για
σοβαρές βλάβες άλλως αποκαλούμενες και ως ειδικές περιπτώσεις ενώ η
γνωστοποίηση πιθανών σοβαρών προβλημάτων μπορεί να γίνεται εντός του
εικοσιτετραώρου. Σοβαρή θεωρείται κάθε βλάβη κατά την κρίση της υπηρεσίας η οποία
έχει ως αποτέλεσμα πλήρη ή > 20% ακινητοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου από
οποιαδήποτε αιτία αφού πρώτα έχει επέμβει ο ηλεκτρονικός της υπηρεσίας και αδυνατεί
τεκμηριωμένα να δώσει λύση


Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης σε εικοσιτετράωρη βάση προς άρση και
αποκατάσταση σοβαρής βλάβης της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων δεν μπορεί
να υπερβαίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.



Η επίσκεψη, στις περιπτώσεις βλαβών μη επείγοντος χαρακτήρα, ή άλλως οριζόμενες
ως χαμηλής προτεραιότητας, πραγματοποιείται εντός 24Ωρου.



Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης μπορεί να
πραγματοποιηθεί άμεσα τηλεφωνικά ή με την μέθοδο της τηλεσυντήρησης/
τηλεδιαχείρισης.

Επιβλέπων : Ο ηλεκτρονικός της υπηρεσίας κ. Βλάχος Αθανάσιος
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πίνακας υλικών Συντηρούμενων υλικών
(Hardware) και λογισμικού (Software) των
Συστημάτων Coral

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CORAL IPX800M Sys/Country: 0/9
S/W 705ports isdnet Qsig V.14.67.36 SAU : 23348
Expansion Cabs IPX800X

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
2

4
5
6
7
8
9
10
11

PX19
PS19DC
MEXipx
8DRCF
PRI30ipx
8TPF/S
4TPF
24SFT
16SFT
24SLS
8DTR/S
PS220/48/20A
FLEXSET120D
FLEXSET280S
s/w MSwin98GR
Τυχόν νέο είδος που έχει εγκατασταθεί στο κέντρο το 20162017 ως υλισμικό ή λογισμικό της κατασκευάστριας
εταιρείας σαν επιπλέον υλικό ή αναβάθμιση

12
13
14
15
16
17
18
19

1
3
1
1
4
1
1
1
1
16
1
1
39
1
1
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ/
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Συντηρητής θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης. ο

