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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

Λαμία         12-09  -2022  

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 

Αρ. Πρωτ.: Β/ 17196 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ     

      Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα 
   ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών   

Πληροφορίες: Κορομήλου Γαρυφαλλιά  

Τηλέφωνο: 2231354532  

 Email :                fkoromilou2@hosplam.gr 

Θέμα:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την «Προμήθεια τηλεφωνικών ενσύρματων 

συσκευών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 32552100-8 ενδεικτικού  προϋπολογισμού  

443,52 € χωρίς Φ.Π.Α 24%,  ήτοι  549,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% . 

 

      Σχετ:  1) Τo με αριθμ. πρωτ. Β/15956/24-08-2022 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού  για την  

«Προμήθεια τηλεφωνικών ενσύρματων συσκευών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας». 

                2) Το  με  αριθμ. πρωτ. Β/17009/08-09-2022  ΑΔΑ 6Σ6Θ4690ΒΜ-ΠΛΥ  Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με  α/α:  1938 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής  

οικονομικού έτους 2022, Κ.Α.Ε.  7112.  

 

              Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά για τα 

παρακάτω είδη  : 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΤΜΧ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 09-06-04-0025 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗ 

ΤΥΠΟΥ intertech S.A  WiTech Model: 

WT-2020  η νεότερο μοντέλο 

 

 

22 ΤΜΧ 20,16€ 443,52€ 549,96€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

443,52€ 

 

549,96€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ 

 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Τηλεφώνου 

 

Α/Α  Χαρακτηριστικά Τηλεφώνου  κατά το ελάχιστο 

1. Συμβατότητα με με τα εγκατεστημένα Τηλεφωνικά Κέντρα του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας, Philips τύπων SOPHO iS3030e και SOPHO iS3070. 

2. Να μην απαιτούνται μπαταρίες για τη λειτουργία της συσκευής. 

3. Πολύ καθαρός ήχος και ανοικτή συνομιλία υψηλής ποιότητας, 

εμβέλεια μέχρι 5 μέτρα 

4. Μήνυμα σε αναμονή & Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης. 

5. 70 μνήμες Aναγνώρισης Καλούντoς. 

6. 70 Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου. 

7. Επισκόπηση και επανάκληση των 16 τελευταίων κληθέντων αριθμών. 

8. Ρυθμιστής χρόνου αυτόματης κλήσης. 

9.   Χρόνος Flash με δυνατότητα ρύθμισης 

(100/200/300/400/600/900ms). 

10. 10 Μνήμες ταχείας κλήσης. 

11. Αναμονή με σίγαση, μουσική και απελευθέρωση εσωτερικού. 

12. Κλήση αριθμού με κατεβασμένο το ακουστικό. 

13. Ρύθμισης έντασης ακουστικού σε 4 επίπεδα. 

14. Ρύθμιση έντασης κουδουνισμού /μεγαφώνου σε 8 επίπεδα. 

15. Οθόνη LCD 16 ψηφίων και 16 χαρακτήρων με ρύθμιση αντίθεσης που 

μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα. 

16. Υποστήριξη μενού σε Ελληνικά Και Αγγλικά. 

17. Επιτραπέζιο / επιτοίχιο. 

 

Ειδικοί όροι - Τεχνική υποστήριξη 

 

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των  εγκατεστημένων  Τηλεφωνικών Κέντρων  

του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, Philips τύπων SOPHO iS3030e και SOPHO iS3070 και πριν την κατάθεση 

της προσφοράς τους, να προσκομίσουν δείγμα συσκευών 2 τεμ. τουλάχιστον τα οποία θα δοκιμαστούν  

και  
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θα λάβουν βεβαίωση  της Τ.Υ. του Νοσοκομείου (θα την καταθέσουν συνημμένα μαζί με την προσφορά ) 

για την  σωστή και συμβατή  λειτουργία τους. 

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς : 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου τηλεφώνου. 

 ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή. 

 Φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντώνται όλες οι προδιαγραφές μία προς μία και αναλυτικά 

για κάθε ζητούμενο στοιχείο. 

 Πιστοποιητικό CE MARK, του προσφερόμενου τηλεφώνου και επίσημη μετάφραση αυτού. 

 Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original prospectus του κατασκευαστικού 

οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. 

 Βεβαίωση  της Τ.Υ. του Νοσοκομείου για την  σωστή και συμβατή  λειτουργία τους 

Παράδοση – Παραλαβή 

 

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Αν κατά την παραλαβή ή την χρήση ενός είδους διαπιστωθεί ότι αυτό δεν λειτουργεί ή είναι εκτός 

προδιαγραφών ή εργοστασίου άλλου από αυτό που δηλώθηκε στην προσφορά, υποχρεούται ο 

προμηθευτής να το αντικαταστήσει άμεσα  µε είδος εντός προδιαγραφών. 

 

Θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα και επίσημο 

εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική γλώσσα. 

Η οικονομική σας προσφορά  να κατατεθεί μέχρι τις  23 Σεπτεμβρίου ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ  

Ηλεκτρονικά  

μέσω e-mail στην διεύθυνση fkoromilou2@hosplam.gr & fkoromilou@hosplam.gr 

 Επισημαίνεται ότι: 

 το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία  θα πρέπει να είναι  εντός των τεχνικών προδιαγραφών  

 υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων 

που αναγράφονται σε αυτή. 

 για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της 

κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων  . 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής στο σύνολο του είδους.                                                              

      

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

           ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ   
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