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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                                                                                                                                               Νάουσα, 12-07-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. :7766 
3Η Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                       
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
                     ΠΡΟΣ 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232 / 50255       
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ  :  Προμήθεια και εγκατάστασης  Νέου τηλεφωνικού κέντρου CPV 32543000-1 με βάσει την πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή),προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  της Υγ. Μον. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας  

 
ΣΧΕΤ    : α)  Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και    

  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 
                β) Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση  
                     ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων» 
                γ) Την υπ’ αριθ. 8/22-06-2022 (θέμα 37ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας  περί έγκρισης της 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια που αναφέρεται στο θέμα 

 
Η Υγ. Μον. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί στην   Προμήθεια και εγκατάσταση  Νέου 
τηλεφωνικού κέντρου CPV 32543000-1,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.760,00€ 

(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% ) 
σας καλεί να καταθέσετε κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη  19-07-2022 έως τις 11:00π.μ. στο 
Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας . 
 
 
 
 
 
 
 

      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

mailto:promithies@gnnaousas.gr
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Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι : 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπο –Αντίγραφο). 
Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε ευρώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Η πληρωμή της αξίας των ειδών ,θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/08-08-2016 , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ,μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας .Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΏ 
2. Εφόσον το είδος παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της  Ε.Π.Υ. 
καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή.  Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί 
οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν  το είδος 
δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

  ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 
ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. 
σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 
άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρμογής της 
παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αριθμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 
969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου , που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος  
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσετε και τα παρακάτω  :  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως εφόσον έχει 
εκδοθεί έως και τρεις (3)μήνες πριν την υποβολή του ,που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 
τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό.  
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3)   Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη 

και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) Σε 

περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών 

από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και 

καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
 
 
  

                   Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                      Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  

     
 

 
       Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου (IP-PBX) 

                    Πίνακας Εξοπλισμού 
 
 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

VoIP PBX 

 

VoIPIP-PBX,VoIPSIPprotocols, τουλάχιστον400χρήστες (επεκτάσιμο μέχρι 500 
χρήστες), 

90ταυτόχρονες κλήσεις (επεκτάσιμο μέχρι 120 ταυτόχρονες 
κλήσεις),μέχρι16FXS/FXO/BRIports/ μέχρι6GSMports, μέχρι 2 E1/PRI.  

Μέχρι100 VoIPtrunks.  

Call Recording, IVR,Conference,Voice Mail,Queues. 

Provisioning forIPphones. 

 

1 

Επαύξηση 
καναλιών 
κλήσεων 

 

Κάρτα επέκτασης 30 ταυτόχρονων κλήσεων και 100 IP χρηστών 

1 

E1/PRI γραμμή Κάρτα επέκτασης με 1Ε1/PRIISDNγραμμή 2 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 
Τοπροσφερόμενοτηλεφωνικόκέντροθαπρέπειναδιατίθεταισεεξειδικευμένοhardwareτουκατασκευαστή(όχι 
λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστική αρχιτεκτονική γενικής  χρήσης). 

ΝΑΙ 

2 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και να 
μεταπωλείταπροϊόντατουσετουλάχιστονπέντεεπιπλέονχώρεςτηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. 

ΝΑΙ 

3 
Υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο IP-PBX με υποστήριξη τουλάχιστον 400εσωτερικών τηλεφωνικών 

συσκευών. 
ΝΑΙ 

4 Να υποστηρίζει τουλάχιστον90 ταυτόχρονες κλήσεις. ΝΑΙ 

5 Υποστήριξη λειτουργίας SIPForking. ΝΑΙ 

6 

Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης έως 16αναλογικών 

Τηλεφωνικών γραμμών με την εγκατάσταση αντίστοιχων καρτών 
επέκτασης, εντός του βασικού ερμαρίου. 

ΝΑΙ 

7 

Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης έως 16ISDNBRI 

Τηλεφωνικών γραμμών με την εγκατάσταση αντίστοιχων καρτών 
επέκτασης, εντός του βασικού ερμαρίου. 

ΝΑΙ 

8 
Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης έως 6GSMή UMTS 
Γραμμών με την εγκατάσταση αντίστοιχων καρτών επέκτασης, εντός του βασικού ερμαρίου. 

ΝΑΙ 

9 Να διαθέτει 2 γραμμέςE1/PRIISDN.  ΝΑΙ 

9 
Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης σύνδεσης gateways διαφόρων interfaces για FXS, FXO, 

BRIISDN, GSM του ίδιου κατασκευαστή. 
ΝΑΙ 

10 Να διαθέτει 10/100/1000MbpsEthernetWANθύρα ΝΑΙ 

11 Ναδιαθέτει10/100/1000MbpsEthernetLANθύρα ΝΑΙ 

13 Να διαθέτει την δυνατότητα ενσωμάτωσης σκληρού δίσκου SATA για την ηχογράφηση των κλήσεων. ΝΑΙ 

13 Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP ΝΑΙ 

14 Υποστήριξη πρωτοκόλλων UDP,TCP,TLS,SRTP ΝΑΙ 

15 
Υποστήριξη των ακόλουθων codec για κλήσεις φωνής:G.711,GSM, 

SPEEX, G.722,G.726,ADPCM,G.729A,iLBC 
ΝΑΙ 

16 
Υποστήριξη των ακόλουθων codec για κλήσεις video: H263, H263P, 

H264, MPEG4. 
ΝΑΙ 

17 
Να ενσωματώνει ενδεικτικές λυχνίες LED για τη σήμανση των 
ενεργών Voicemodules 

ΝΑΙ 

18 Να υποστηρίζει Firewall,VLAN,DDNS ΝΑΙ 

19 Να υποστηρίζει StaticIP, PPPoE, DHCP ΝΑΙ 

20 Να υποστηρίζει QoS, StaticNAT,STUN ΝΑΙ 

21 
Υποστήριξη λειτουργίας  VoiceMail, Voicemail to Email, Voicemail 

Forwarding 
ΝΑΙ 

22 Υποστήριξη λειτουργίας AutomatedAttendant (IVR) ΝΑΙ 

23 Ναυποστηρίζειτουλάχιστον32IVR ΝΑΙ 

24 Να υποστηρίζει RemoteExtensions ΝΑΙ 

25 Υποστήριξη λειτουργίας CallBack ΝΑΙ 

26 Υποστήριξη Blacklist /whitelist ΝΑΙ 

27 Υποστήριξη λειτουργίας Callforwarding ΝΑΙ 

28 Υποστήριξη λειτουργίας CallDetailRecords ΝΑΙ 

29 Υποστήριξη λειτουργίας DoNotDisturb ΝΑΙ 

30 Υποστήριξη λειτουργίας CallPickup ΝΑΙ 

31 Υποστήριξη λειτουργίας CallParking ΝΑΙ 

32 Υποστήριξη λειτουργίας CallRouting ΝΑΙ 

33 Υποστήριξη λειτουργίας BlindTransfer ΝΑΙ 

34 Υποστήριξη λειτουργίας conferencecall ΝΑΙ 

35 Υποστήριξη λειτουργίας Paging/Intercom ΝΑΙ 

36 Υποστήριξη λειτουργίας CallRecording ΝΑΙ 

37 Υποστήριξη λειτουργίας CallWaiting ΝΑΙ 

38 Υποστήριξη λειτουργίας CallerID ΝΑΙ 

39 Υποστήριξη λειτουργίας DISA ΝΑΙ 

40 Υποστήριξη λειτουργίας AutoCLIP ΝΑΙ 

41 Υποστήριξη λειτουργίας DialbyName ΝΑΙ 

42 
Να υποστηρίζει CallCenter λειτουργίεςκαι στατιστικά κλήσεων με την προμήθεια ετήσιας συνδρομής 

ΝΑΙ 

43 Υποστήριξη λειτουργίας SMStoMailκαιMailtoSMS ΝΑΙ 

44 ΥποστήριξηλειτουργίαςFaxtoemailκαιT.38 ΝΑΙ 
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2. Προμήθεια συστήματος DECT multicell 

 
Πίνακας Εξοπλισμού 

 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

Πολυκυψελική 

κεραία DECT 

 

 Σύστημα πολλαπλών κεραιών  

 Έως 60 σταθμοί βάσης  

 Έως 250 φορητά ακουστικά 

 Έως 250 ταυτόχρονες κλήσεις συνολικά 

 Τεχνολογίας DECT CAT-iq2.0 

 Συγχρονισμός με AIR  και LAN 

 

7 

Ασύρματη 
Συσκευή 

IPDECT 

 
 Τεχνολογίας DECT CAT-iq2.0 

 Έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 2,4’’, 240x 320 

 Έως 30 ώρες ομιλίας 

 Έως 400 ώρες αναμονής 

 Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο 

 Σύνδεση με ακουστικό κεφαλής με βύσμα3.5 mm 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΚΕΡΑΙΑΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1  Να είναι τεχνολογίας DECTCAT-iq2.0 ΝΑΙ 

2  Να υποστηρίζει handover & roaming NAI 

2  Να υποστηρίζει  έως 250 sipaccounts NAI 

3  Να υποστηρίζει έως 8 ταυτόχρονες κλήσεις ανά κεραία ΝΑΙ 

4  Να υποστηρίζει  έως 2 ταυτόχρονες κλήσεις ανά φορητό ΝΑΙ 

5  Να υποστηρίζει SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261) ΝΑΙ 

6  Να υποστηρίζει   VLAN (802.1Q&802.1P) ΝΑΙ 

7  Να υποστηρίζει   1xRJ45 10/100M ΝΑΙ 

8  Να υποστηρίζει   POE (802.3af) ΝΑΙ 

9  Ναδιαθέτει2 ρυθμιζόμενες γωνίες θέσης  ΝΑΙ 

10  Να υποστηρίζει LAN&AIRsync ΝΑΙ 

11  Να υποστηρίζειWideband codec: Opus, AMR-WB (optional), G.722 ΝΑΙ 

12  Να υποστηρίζει Open VPN ΝΑΙ 

13  Να υποστηρίζει συμβατότητα με ακουστικά του ιδίου κατασκευαστή  ΝΑΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1  Να είναι τεχνολογίας DECTCAT-iq2. ΝΑΙ 

2  Να διαθέτει φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 2,4’’ 240x320 NAI 

3 
 Να διαθέτει μπαταρία τύπου Ιόντων Λιθίου και ακουστική ένδειξη χαμηλής 

στάθμης της μπαταρίας 

ΝΑΙ 

3  Να υποστηρίζει έως 30 ώρες χρόνο ομιλίας ΝΑΙ 

45 Υποστήριξη λειτουργίας Callqueuing ΝΑΙ 

46 Υποστήριξη λειτουργίας PhoneProvisioning ΝΑΙ 

47 Υποστήριξη λειτουργίας Event Center ΝΑΙ 

48 Υποστήριξη λειτουργίας RingGroup ΝΑΙ 

49 Υποστήριξη λειτουργίας FollowMe ΝΑΙ 

50 Υποστήριξη Mobility Extensions ΝΑΙ 

51 Υποστήριξη λειτουργίας PINlist ΝΑΙ 

52 Υποστήριξη λειτουργίας MusicOnHold ΝΑΙ 
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4  Να υποστηρίζει έως 400 ώρες χρόνο αναμονής ΝΑΙ 

5  Να υποστηρίζει εμβέλεια μέχρι 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο ΝΑΙ 

6  Να υποστηρίζει εμβέλεια μέχρι 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο ΝΑΙ 

7 
 Να υποστηρίζει 2 ταυτόχρονες κλήσεις και τριμερή συνδιάσκεψη, με δυνατότητα 

εναλλαγής μεταξύ των κλήσεων 

ΝΑΙ 

8  Να υποστηρίζει αναμονή και μεταβίβαση κλήσης ΝΑΙ 

9  Να διαθέτει βάση φόρτισης ΝΑΙ 

10  Να υποστηρίζει μέγιστη ισχύ εκπομπής 10 milliwatts ΝΑΙ 

11  Να διαθέτει φωτιζόμενο αριθμητικό πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων και πλήκτρα 

πλοήγησης  

ΝΑΙ 

12  Να διαθέτει τουλάχιστον 6 πλήκτρα λειτουργιών και 6 συντετμημένα πλήκτρα ΝΑΙ 

13  Να διαθέτει ανοικτή συνομιλία fullduplex και ρύθμιση έντασης ακουστικού 5 

επιπέδων 

ΝΑΙ 

14  Να διαθέτει ρύθμιση έντασης κουδουνιού τουλάχιστον 6 επιπέδων και επιλογή 9 

μελωδιών κουδουνισμού  

ΝΑΙ 

15  Να υποστηρίζει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη ΝΑΙ 

16  Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης με τεχνοτροπία OverTheAir ΝΑΙ 

17  Να υποστηρίζει δυνατότητα σύνδεσης με κεφαλόφωνο με βύσμα 3.5 mm ΝΑΙ 

18  Να διαθέτει εργοστασιακή θήκη προστασίας (προαιρετική επιλογή) ΝΑΙ 

19  Να συνοδεύεται η συσκευή και με άγκιστρο ζώνης  ΝΑΙ 

20  Να υποστηρίζει κλείδωμα πληκτρολογίου και πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης ΝΑΙ 

21  Να συνοδεύεται η συσκευή και με άγκιστρο ζώνης  ΝΑΙ 

22  Να υποστηρίζει κλείδωμα πληκτρολογίου και πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης, 

αναμονή, σίγαση μικροφώνου 

ΝΑΙ 

23  Να υποστηρίζει μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου τουλάχιστον 100 ΝΑΙ 

 
 
3. Προμήθεια δικτυακών τηλεφωνικών συσκευών Α’ (SIPPhones) 

 
Πίνακας Εξοπλισμού 

 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

SIP συσκευή  
τύπου Α 

 
 SIP τηλεφωνική συσκευή 

 12 SIP γραμμών (accounts)  

 2 Θύρες  Gigabit 

 POE support (IEEE 802.3af)  

 Φωτιζόμενη οθόνη 3,7’ 

 

3 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Δικτυακή τηλεφωνικήσυσκευή ΝΑΙ 

2 
 Να διαθέτει οθόνη3.7" 360x160-pixel graphical LCD with backlight 

 

NAI 

3 
 Να υποστηρίζει ως 12SIPaccounts 

 

ΝΑΙ 
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4 

 Να διαθέτει DualcolorLEDsγια ένδειξη κατάστασης εσωτερικών 

 

ΝΑΙ 

5 
 Να διαθέτει θύρες 10/100/1000M 

 

ΝΑΙ 

6 
 Να διαθέτει2 Gigabit  ports 

 

ΝΑΙ 

7 
 Να απαιτεί μεγ. κατανάλωση(PoE): 1.5-3.2W 

 

ΝΑΙ 

8 
 Να διαθέτει 2 USB ports 

 

ΝΑΙ 

9  Ναδιαθέτει2 ρυθμιζόμενες γωνίες θέσης  

 

ΝΑΙ 

10  Να διαθέτει 8  προγραμματιζόμενα LED - paperlessπλήκτρα,8 προγραμματιζόμενα 

ως και 21 DSSkeys (3-σελίδες) 

 

ΝΑΙ 

11  Να υποστηρίζει προσαρμογέα ακουστικών  Bluetooth 

 

ΝΑΙ 

12  Να υποστηρίζει προσαρμογέα WirelessHeadsetAdapter 

 

ΝΑΙ 

13   Να διαθέτει φωτιζόμενο πλήκτρο ακουστικών κεφαλής ΝΑΙ 

14  Να υποστηρίζει κονσόλα επέκτασης πλήκτρων 

 

ΝΑΙ 

15  Να υποστηρίζει Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 2 

 

ΝΑΙ 

 Να υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτόκολλα 

 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

 Wideband codec: AMR-WB (optional), Opus, G.722  

  Narrowband codec: AMR-NB (optional), Opus,  

 G.711(A/µ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC 

  DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO  

  Full-duplex hands-free speakerphone with AEC  

  VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

 QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP 

  SRTP for voice  

  Transport Layer Security (TLS)  

  HTTPS certificate manager 

  AES encryption for configuration file 

  Digest authentication  

  OpenVPN, IEEE802.1X  

  IPv6  

 LLDP/CDP/DHCP VLAN  

  ICE 

 

ΝΑΙ 

 
 

4. Προμήθεια δικτυακών τηλεφωνικών συσκευών B’ (SIPPhones) 
 

Πίνακας Εξοπλισμού 

 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

SIP συσκευήτύπου Β SIP τηλεφωνική συσκευή με 

PoE και τροφοδοτικό 
 Oθόνη2,3"132x64 

μονόχρωμη 

 HDVoice 

 με2 SIP accounts 

 Υποστήριξη ΕΗS 

 PoEsupportκαι με 

4 
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τροφοδοτικό 
 2ευέλικτα πλήκτρα 

 2 Θύρες δικτύου 10/100Μ 

 Υποστήριξη ακουστικών 

κεφαλής 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1  Δικτυακή τηλεφωνική συσκευή ΝΑΙ 

2  Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 2,3"132x64 

3  Ναδιαθέτει2 ρυθμιζόμενες γωνίες θέσης  ΝΑΙ 

4  Να διαθέτει δύο(2)θύρες 10/100MbpsEthernet ΝΑΙ 

5  ΥποστήριξηIEEE802.1x ΝΑΙ 

6  Υποστήριξη HighDefinitionaudio ΝΑΙ 

7  Υποστήριξη2 τουλάχιστον VoIP λογαριασμών ΝΑΙ 

8  Υποστήριξη OpenVPN ΝΑΙ 

9  Να διαθέτει υποδοχή ακουστικών κεφαλής και EHS ΝΑΙ 

10  Να διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (dual-color) και 6 

πλήκτρα βασικών λειτουργιών 

ΝΑΙ 

11  Να διαθέτει υποστήριξη τροφοδοσίας POE ή με τοπικό 

τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται) 

ΝΑΙ 

12  Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία (κλήσης, μηνύματος)  ΝΑΙ 

13  Να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα 5μερούς κλήσης 

συνδιάσκεψης 

ΝΑΙ 

14 Να υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτόκολλα 

 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

 Call server redundancy supported  

 NAT traversal: STUN mode  

 Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode 

 IP assignment: static/DHCP  

 HTTP/HTTPS web server  

 Time and date synchronization using SNTP 

 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)  

 QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  

 SRTP for voice • Transport Layer Security (TLS) 

 HTTPS certificate manager 

 AES encryption for configuration file 

 Digest authentication 

 OpenVPN, IEEE802.1X 

 IPv6  

 LLDP/CDP/DHCPVLAN 

 ICE 

 

         ΝΑΙ 

 Να διαθέτει θύρα ακουστικών κεφαλής RJ-9        ΝΑΙ 

 Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα  ήχου 

 
 HD voice: HD handset, HD speaker 

 Smart Noise Filtering  

 Wideband codec: Opus, G.722 

 Narrowband codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729,  

 G.729A, G.726, iLBC 

 DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO 

 Full-duplex hands-free speakerphone with AEC  

 • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

ΝΑΙ 
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5. Προμήθεια Μονάδων επέκτασης πλήκτρωνΓ’ (Expansionmodules ) 

 
Πίνακας Εξοπλισμού 

 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

Κονσόλα 
επέκτασης 

πλήκτρων 

Μονάδα επέκτασης πλήκτρων 
 Συμβατή με την συσκευή 

τύπου Α 

 Έγχρωμη οθόνη 4,3’’ 

 20 πλήκτρα διπλού 

φωτισμού( 60 
προγραμματιζόμενα) 

 ΘύραUSB2.0 

 3 πλήκτρα εναλλαγής 

οθόνης 
 

1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1                  Μονάδα επέκτασης –απεικόνισης πλήκτρων ΝΑΙ 

2  Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση έγχρωμης οθόνης (pixels) 4,3"282x480 

3  Ναδιαθέτει2 ρυθμιζόμενες γωνίες θέσης  ΝΑΙ 

4  Να υποστηρίζει 16 bit βάθος χρώματος ΝΑΙ 

5  Να υποστηρίζει διπλό φωτισμό λειτουργίας σε κάθε πλήκτρο ΝΑΙ 

6  Να υποστηρίζει 20 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ΝΑΙ 

7  Να υποστηρίζει 40 επιπλέον πλήκτρα μέσω εναλλαγής σελίδων ΝΑΙ 

8  Να διαθέτει 3 πλήκτρα για άμεση εναλλαγή σελίδας ΝΑΙ 

 

 
6. Προμήθεια δικτυακών τηλεφωνικών συσκευών Δ’ (VoiceIPPhones) 

 
 Πίνακας Εξοπλισμού 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1  Δικτυακή τηλεφωνική συσκευή ΝΑΙ 

2  Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 22,4"320 Χ 240 

3 
 Ναδιαθέτει2 ρυθμιζόμενες γωνίες θέσης  

 
ΝΑΙ 

4  Να διαθέτει δύο(2)θύρες 10/100/1000MbpsEthernet ΝΑΙ 

5  ΥποστήριξηIEEE802.1x ΝΑΙ 

6  Υποστήριξη HighDefinitionaudio ΝΑΙ 

7  Υποστήριξη4  τουλάχιστον VoIP λογαριασμών ΝΑΙ 

8  Υποστήριξη OpenVPN ΝΑΙ 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

Yealink T33G Entry level IPPhone (with PoE) 
 Oθόνη2,4"320 Χ 240 έγχρωμη 

 HDVoice 

 Ως4 SIP accounts 

 Υποστήριξη ΕΗS 

 PoEsupportwith optional power 

supply 

 4Ευέλικτα πλήκτρα 

 2 Θύρες δικτύου 10/100/1000Μ 

 Υποστήριξη ακουστικών κεφαλής 

4 
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9  Να διαθέτει υποδοχή ακουστικών κεφαλής και EHS ΝΑΙ 

10  Να διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (dual-color) και 

6 πλήκτρα βασικών λειτουργιών 

ΝΑΙ 

11  Να διαθέτει υποστήριξη τροφοδοσίας POE ή με τοπικό 

τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται) 

ΝΑΙ 

12  Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία (κλήσης, μηνύματος)  ΝΑΙ 

13  Να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα 5μερούς κλήσης 

συνδιάσκεψης 

ΝΑΙ 

14  Να υποστηρίζει τα παρακάτω πρωτοκόλλα 

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

 • Call server redundancy supported  
• NAT traversal: STUN mode  

• Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode 

 • IP assignment: static/DHCP  
• HTTP/HTTPS web server  

• Time and date synchronization using SNTP 
 • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)  

• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP  
• SRTP for voice • Transport Layer Security (TLS) 

 • HTTPS certificate manager 

 • AES encryption for configuration file 
 • Digest authentication 

            • OpenVPN, IEEE802.1X 
            • IPv6  

• LLDP/CDP/DHCPVLAN 

            • ICE 
• Wideband codec: Opus, G.722 

 
 

 

ΝΑΙ 

  Να διαθέτει θύρα  ακουστικών κεφαλής RJ-9        ΝΑΙ 

  Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα  ήχου 

 

HD voice: HD handset, HD speaker 

 • Smart Noise Filtering  
• Wideband codec: Opus, G.722 

 • Narrowband codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729,  
G.729A, G.726, iLBC 

• DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO 
 • Full-duplex hands-free speakerphone with AEC  

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

ΝΑΙ 

 
 

7. Μεταλλικό Ικρίωμα – RACK 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

Μεταλλικό 
Ικρίωμα 

(Rack) 

Επιδαπέδιο  μεταλλικό ικρίωμα 
μεγέθους 27U 

 Κατάλληλο για την τοποθέτηση 

μέρους του εξοπλισμού στο 
φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης 

του Νοσοκομείου 

1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 
 Πρόσθια γυάλινη πόρτα ασφαλείας με κλειδαριά και 

χειρολαβή 
ΝΑΙ 

2  Εξωτερικό μέγεθος: Πλάτος 60εκ και βάθος 40εκ ΝΑΙ 
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3 
 Οπίσθια σιδερένια πόρτα 

 
ΝΑΙ 

4  Τέσσερις ρυθμιζόμενες ράγες ΝΑΙ 

5 
 Τέσσερις ρυθμιζόμενες ρόδες, εκ των οποίων οι δύο με 

φρένο 
ΝΑΙ 

6  Ρυθμιζόμενα πόδια ΝΑΙ 

7  Βάρος στατικού φορτίου: 800kg ΝΑΙ 

8  Λαμαρίνα κατασκευής SPCC ΝΑΙ 

9  Μαύρο χρώμα με βαφή πολυεστερικής πούδρας ΝΑΙ 

10  Πιστοποιητικό RoHS ΝΑΙ 

11  Πιστοποιητικό CE ΝΑΙ 

12  Κατασκευή κατάλληλη για επαγγελματικούς & βιομηχανικούς 

χώρους 
ΝΑΙ 

 

8. Οργανωτής Καλωδίων 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

Σύνολο (€) 

Οργανωτής 
Καλωδίων 

Οργανωτής Καλωδίων 
(Cable Manager) 

Ιδανικός για την οριζόντια 

όδευση καλωδίων 
με σκοπό τη μαζική 

συγκέντρωση και κατανομή 
τους 

στο εσωτερικό του 

ικριώματος. 

10   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1  Κλειστού τύπου,  15 θέσεων ΝΑΙ 

2  Μέγεθος 1U ΝΑΙ 

3 
 Μεταλλική κατασκευή 

 
ΝΑΙ 

 
 

9. Patch Panel 

 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια Τιμή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

Patch Panel Patchpanel 24 θέσεων 
για τον τερματισμό 

μέρους των εσωτερικών 
γραμμών 

10   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1  24 θύρες UTP Cat 5e ΝΑΙ 

2  Μέγεθος 1U, 19΄΄ (48.26εκ) ΝΑΙ 

3 
 Τερματισμός καλωδίων τύπου KRONE 

 
ΝΑΙ 

 
 

 

 

10. Κόστος Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης εξοπλισμού 

 

Περιγραφή Σύνολο με 
ΦΠΑ 24% (€) 
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Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης του 
τηλεφωνικού κέντρου και του περιφερειακού εξοπλισμού σε έτοιμες δικτυακές υποδομές. Η 

παραμετροποίηση θα πραγματοποιηθεί  σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα έχει προηγηθεί 
η απαραίτητη προεργασία και προετοιμασία της εγκατάστασης, για να μην υπάρξουν 

σημαντικές διακοπές για την μετάβαση από το παλαιό στον νέο τηλεφωνικό κέντρο στην 

λειτουργία του νοσοκομείου. Θα παραδοθεί πλήρως λειτουργικό με όλα τα απαραίτητα 
υλικά, αναλώσιμα, στήριξης και συνδεσμολογίας .Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 

ανωτέρω προμήθεια δε θα υπερβαίνει το ποσό 24.000€(ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΕΥΡΩ) πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

29.760,00 € 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Εγκατάσταση : 

Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού 

σύμφωνα με τους όρους των σχετικών παραγράφων. 
Εγγύηση : Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από 

Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, ως εξής : 
 

 36 μήνες για τον εξοπλισμό του κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου IP- 

PBX 

 24 μήνες για τον εξοπλισμό του κατασκευαστή των VoIPPhones&DECTπροϊόντων. 

 
Όροι παράδοσης : Η παράδοση θα πρέπει να γίνει άμεσα εντός εξήντα (60) ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.  

Ο προμηθευτής θα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης ποιότητας και προστασίας για το 
περιβάλλον του κατασκευαστή. 

Ο κατασκευαστής να μην έχει εκδώσει ανακοίνωση αντικατάστασης με νεότερο μοντέλο. 

  
Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να 

διαθέτουν στην κατοχή τους : 
 

1. Εγκατάσταση  τηλεφωνικού κέντρου σε Νοσοκομείο, τους τελευταίους 24 μήνες. Η εμπειρία τους να 

αποδεικνύεται με μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την εγκατάσταση αντίστοιχου 
τηλεφωνικού κέντρου ανάλογου μεγέθους 300+ εσωτερικών γραμμών. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον τεχνικό, πιστοποιημένο από 
την κατασκευάστρια εταιρεία για το προτεινόμενο τηλεφωνικό κέντρο. Ο τεχνικός πρέπει να είναι είτε 

μέτοχος, είτε υπάλληλος με σχέση εξαρτημένης εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες (όχι εξωτερικός 
συνεργάτης) 

3. Οι υποψήφιοι να έχει πιστοποιητικά ποιότητας: 

a. ISO9001:2015 Σύστημα διαχείρισης  ποιότητας 
b. ISO14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

c. ISO27001:2013 Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών  
d. ISO22301:2019 Σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικής  συνέχειας 

e. ISO45001:2018 Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

f. ISO37001:2016 Σύστημα διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
 

4. Λόγω της κρισιμότητας του τηλεφωνικού κέντρου, ο ανάδοχος οφείλει να έχει δέσμευση ανταπόκρισης 
τεχνικού εντός μίας (1) ώρας από την αναγγελία βλάβης όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, για όλη τη 

διάρκεια της εγγύησης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη τεχνική βάση σε απόσταση μέχρι 40 χλμ 

από το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας. 
5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διενεργήσουν αυτοψία στις εγκαταστάσεις του Γενικού 

Νοσοκομείου Νάουσας τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Στην αυτοψία θα πρέπει 
να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης καθώς θα χρησιμοποιηθούν 

υφιστάμενες καλωδιώσεις και υποδομές του Νοσοκομείου. Λόγω της παλαιότητας μέρους των υποδομών, 
στο πλαίσιο της αυτοψίας θα πρέπει να διαπιστωθεί και η λειτουργικότητά τους. Η υπηρεσία θα χορηγήσει 

βεβαίωση διενέργειας αυτοψίας όπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο των τεχνικών 

προδιαγραφών τους. 
 

Να κατατεθεί μετά την λήξη της εγγύησης πρόγραμμα με ετήσιο κόστος συντήρησης . 
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