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                                                                                      ΑΠ:30695/ 29.8.2019 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
 

Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών      Απ. ∆ιοικητή  20
ης

 /2019 

                                  
 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει: 
 
Α) Την συντήρηση των τριών (3) ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων . 

    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    

Β) Υποστήριξη της εξωτερικής εφαρµογής SYSOFT   (Χρεωστικό)  

 
Α . ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών 

 

 

• Ο  ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη τεχνική υποστήριξη των ως άνω 

τηλεφωνικών κέντρων συµπεριλαµβανοµένων των κονσόλων των 

τηλεφωνητών, συντήρηση, παροχή ανταλλακτικών, (βαθµίδες τηλ. 

κέντρου) άρση βλαβών, καθώς και την αντικατάσταση ανταλλακτικών 

εξαρτηµάτων (βαθµίδες τηλ. κέντρου), συσσωρευτών, UPS. 

• Προληπτική Συντήρηση, παρακολούθηση και επισκευή βλαβών των 

Τηλεφωνικών Κέντρων, όπως και άµεση ή το αργότερο εντός 24ωρου 

αποκατάσταση κάθε ανωµαλίας που τυχόν θα παρουσιαστεί ώστε τα 

τηλεφωνικά κέντρα να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση 

λειτουργίας. 

• Η συντήρηση και η υποστήριξη θα πραγµατοποιείται καθ’ όλο το χρόνο 

(365  ηµέρες , όλο το 24ωρο) και µάλιστα  χωρίς την διακοπή λειτουργίας 

των Τηλεφωνικών Κέντρων 

• Η προληπτική συντήρηση θα πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες µέρες 

και ώρες οι οποίες είναι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από 7.00 πµ 

έως 15.00 µµ. 

• Η αποστολή του αρµοδίου τεχνικού, θα γίνεται µέσα σε 2 ώρες, από τότε 

που θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς ή εγγράφως από το Νοσοκοµείο µας το 

συνεργείο του αναδόχου. 
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• Η αποκατάσταση λειτουργίας των Τηλεφωνικών Κέντρων θα γίνεται από 

τον τεχνικό του αναδόχου είτε µε κατάλληλη επέµβαση και επιτόπια 

επισκευή, είτε µε προσωρινή αντικατάσταση των µονάδων που 

ενδεχόµενα λειτουργούν πληµµελώς µε νέες, τις οποίες και πρέπει να 

διαθέτει ο ανάδοχος. 

•  Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή – 

αντικατάσταση οποιασδήποτε βαθµίδας του τηλεφωνικού κέντρου, τότε η 

αντικατάσταση της ελαττωµατικής βαθµίδας θα πραγµατοποιείται εντός 

24 ωρών από την διάγνωση. 

•  Η αλλαγή προγραµµάτων που υπάρχουν στα τηλεφωνικά κέντρα θα 

γίνεται από τον ανάδοχο µόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του 

Νοσοκοµείου. Να δύναται να γίνεται εγκατάσταση της εκάστοτε τελευταίας 

έκδοσης λογισµικού λειτουργίας του εξοπλισµού εφόσον δεν υπάρχει 

επιπλέον κόστος  από τον κατασκευαστικό οίκο. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει δελτίο εργασίας αναλυτικό µετά από 

κάθε πέρας εργασίας του. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ικανή ποσότητα ανταλλακτικών, 

καθώς και να καταθέσει βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών για όσο 

διάστηµα  ισχύει η σύµβαση. Το Νοσοκοµείο θα πρέπει να έχει 

βεβαίωση-δήλωση για πόσο διάστηµα ακόµα θα µπορούν να 

καλύπτονται τα υπάρχοντα Τ.Κ έτσι ώστε να µπορεί να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση τους. 

 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ     ΠΑΤΡΩΝ 

 

1) Θα γνωστοποιεί αµέσως στον ανάδοχο κάθε βλάβη που τυχόν εµφανίζεται. 

Η αναγγελία βλαβών θα γίνεται τηλεφωνικά ή εγγράφως στο αρµόδιο κέντρο 

που θα υποδείξει ο ανάδοχος, ανεξάρτητα ηµέρας και ώρας. 

2)   Θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο κατάλογος υπαλλήλων που θα είναι  
εξουσιοδοτηµένοι από το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ για τις κλήσεις 
και επαφές που αφορούν θέµατα συντήρησης. 

 

3)   Οι πιο πάνω υπάλληλοι θα επιτρέπουν και θα διευκολύνουν το τεχνικό 

προσωπικό του αναδόχου ώστε αυτό να µπορεί να µπαίνει και να παραµένει 
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όσο χρόνο απαιτείται κάθε φορά στους χώρους εγκατάστασης των 

τηλεφωνικών κέντρων. 

4)  Θα επιτρέπουν στον ανάδοχο να  προβαίνει σε κάθε τεχνική µετατροπή η 

οποία κατά  την άποψή του θα συντελούσε στην  αρτιότερη και ασφαλέστερη 

λειτουργία και γενικότερα απόδοση των τηλεφωνικών κέντρων χωρίς επιπλέον 

χρέωση. 

5) Θα δίνουν στον ανάδοχο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το 

Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα, δίκτυο. 

5) Θα γνωστοποιούν αµέσως στον ανάδοχο τυχαία ή απρόβλεπτα περιστατικά 

τα οποία βέβαια θα αφορούν το συντηρούµενο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα 

όπως κλοπή, διάρρηξη, βλάβη από πυρκαγιά κ.τ.λ. 

6) Θα λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα µέτρα για την προφύλαξη 

των τριών τηλεφωνικών κέντρων και την µείωση των συνεπειών από 

ενδεχόµενες ανωµαλίες, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, σύνδεση άλλων 

διατάξεων κ.λπ. 

Β )  Υποστήρ ιξη  της  εξωτερ ικής  εφαρµογής  S YS OF T   

(Χρεωστ ικό )   

Προϋπολογισµός : 6000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
 
                                                                                         -Η- 
 
                                                                                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                              ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 
 
                                                              ΤΡΙΓΚΑΣ  Α 
 
                                                               ΖΑΝΙ∆ΗΣ  Χ 


