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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΜΖΜΑ: Πξνκεζεηώλ
ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2313 303064
ΑΡΜΟΓΗΑ: Γέζπνηλα Σζηθλάθε

ΓΡΑΦΔΗΟ: Πξνκεζεηώλ
FAX: 2313 303060
E-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ςπ’ απιθμ. 8/2018

Σν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, ζε ζπλέρεηα:
1. Σεο ππ’ αξηζκ. 54/2.2.2018 Απόθαζεο Γηνηθεηή (ΑΓΑ:ΧΛΖΡ469064-ΒΦΕ) θαη
2. Σεο κε αξηζκ. πξση.: 4873/6.2.2018 Απόθαζεο Γηνηθεηή ηεο 4εο Τ.Π.Δ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,
(ΑΓΑ: ΧΒΥΝΟΡ1Ο) κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε αλάιεςε ππνρξέσζεο πνπ ζα βαξύλεη ηα επόκελα
νηθνλνκηθά έηε γηα ην έηνο 2019.
3. Σεο κε αξηζκό 393/2018 ΑΓΑ: ΧΡΟΥ469064-ΝΜΧ Απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ ΠΓΝΘ
ΑΥΔΠΑ γηα ην έηνο 2018.
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο ηνπ ηειεθσληθνύ
θέληξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ όπσο ζεκεηώλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πξνο ην ζθνπό απηό, απεπζύλεη
αλνηθηή πξόζθιεζε πξνο θάζε Οηθνλνκηθό Φνξέα πνπ ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιεη ηελ νηθνλνκνηερληθή
πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΤΠΖΡΔΙΑ:

πληήξεζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ Definity

Καηηγοπία CPV

CPV «Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηειεθσληθώλ θέληξσλ (50334130-5)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

10.540,00 € (Δέθα ρηιηάδεο πεληαθόζηα ζαξάληα επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
ζηνλ ΚΑΕ 0884
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ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

ε κλειστό υάκελο, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη:
 Ο ηίηινο «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ»
 Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
 Η δηεπθξίληζε: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή
ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
Ο θάθεινο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, επί ηεο νδνύ
ηίιπσλνο Κπξηαθίδε 1, ΣΚ 546 36 Θεζζαινλίθε.

ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ μεθηλά κε ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Πξόζθιεζε πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά μέτρι την 27η Φεβροσαρίοσ 2018 ημέρα Σρίτη και ώρα
14:00, ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Πξνζθνξέο πνπ ηπρόλ ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ ζα γίλνπλ δεθηέο.
Η προθεσμία σποβολής των προσυορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη:
 Σελ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δειαδή ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ πξέπεη
λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α θαη
 Σελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δειαδή ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, σο
εμήο:

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ:







Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα εθθξάδνληαη ζε Επξώ.
ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
εμνπιηζκνύ ειεύζεξνπ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ
παξνύζα Πξόζθιεζε.
ε ηδηαίηεξε ζηήιε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αλαινγνύλ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε
πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ην Ννζνθνκείν.
Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ Πξνζθνξώλ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή τωρίς ΦΠΑ.

Επίζεο, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θέξεη ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ 28η Φεβροσαρίοσ 2018 ημέρα Σετάρτη
θαη ώξα 11:00, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ελώπηνλ αξκόδηαο
Επηηξνπήο παξνπζία ησλ πξνζθεξόλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ
εθπξνζώπσλ ηνπο εθόζνλ ην επηζπκνύλ.

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ–
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

Η Επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό κε ην νπνίν πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ζε ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν.
Σν Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θνηλνπνηείηαη ζε θάζε πξνζθέξνληα, θαη
θαιείηαη ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξώλ, ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο ηα εμήο:
 Ο ηίηινο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ»
 Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
 Η δηεπθξίληζε: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή
ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
θαη ζα πεξηέρεη:
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώοσ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ πθίζηαηαη
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ Ν.
4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςησ του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ υποβολήσ των
δικαιολογητικών κατακφρωςησ..
β. Πιστοποιητικό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο όηη ήηαλ θαη είλαη ενήκεξνη ηόζν
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία
πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ στις εισυορές κοινωνικής
ασυάλισης

γ. Πιστοποιητικά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη
όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε. Τα πιςτοποιητικά να είναι ςε ιςχφει τουλάχιςτον για
ζνα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίηςησ τησ πρόςκληςησ υποβολήσ των
δικαιολογητικών κατακφρωςησ.

δ. Πιστοποιητικό τοσ οικείοσ Επιμελητηρίοσ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο/αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο ην νπνίν ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν
ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο. Επίςησ, να προκφπτει η εγγραφή του, κατά την
ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ και ότι εξακολουθεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι την κοινοποίηςησ τησ πρόςκληςησ υποβολήσ των
δικαιολογητικών κατακφρωςησ.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε
πξαθηηθνύ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο, ην νπνίν καδί κε ην Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο επηθπξώλεηαη κε ζρεηηθή
Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΚΡΙΣΖΡΙΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ:

Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο.
Η παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη:

ΓΖΜΟΙΔΤΖ:



ην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Εκπνξίνπ (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)



ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΓΝΘ ΑΥΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεζζαινλίθε, 15.02.2018
Ο ΓΙΟΙΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΣΟΤ
ΣΖΛΔΦΩΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.
1.

Γενικά
Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε έθηαθηε ή πξνιεπηηθή ηνπ
Σειεθσληθνύ Κέληξνπ (Σ.Κ) ηύπνπ Definity ηνπ νίθνπ Aλaya Inc. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζπληήξεζεο, ειέγρνπ,
πξνγξακκαηηζκνύ, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη επηζθεπήο βιαβώλ πνπ ζα πξνθύπηνπλ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα
ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζην Σειεθσληθό Κέληξν θαζώο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ
ηνπ ζπληεξνύκελνπ εμνπιηζκνύ.
2.
Γιάπκεια ύμβαζηρ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ηύπνπ Definity ηνπ νίθνπ Aλaya Inc. νξίδεηαη ζε έλα
(1) ρξόλν από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
3.
Υαπακηηπιζηικά – πεπιγπαθή ηηλεθωνικού κένηπος
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα
παξαθάησ :
Α. Σν ηξνθνδνηηθό
1. Eltek 48Volt / 60 A
(1 ηεκ)
2. Σνπο ζπζζσξεπηέο, 12Volt/90Ah
(4 ηεκ).
Β. Σηο θνλζόιεο ησλ ηειεθσλεηώλ
1. 302C, θνλζόια ηειεθσλεηή
(2 ηεκ)
2. 26Α, πιαίζην ηαρπεπηινγήο
(1 ηεκ).
Γ. Σν ηειεθσληθό θέληξν όπσο απηό πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 1.
4.

Πποληπηική - Σακηική ζςνηήπηζη Σ.Κ.

Ζ ηαθηηθή – πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ηέζζεξηο (4) θνξέο ην ρξόλν θαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο ν
ζπληεξεηήο ππνρξεώλεηαη λα ζπληεξεί πξνιεπηηθά ην ηειεθσληθό θέληξν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
ζπληήξεζεο θαη πάληα ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή .
Γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ππνρξεώλεηαη λα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο
ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, ζην νπνίν ζα θαηαρσξεί ηηο θάζε είδνπο ζπληεξήζεηο, ειέγρνπο, πνπ δηελεξγεί
θαη ην νπνίν ζα πξνζππνγξάθεηαη κεηά ηελ θάζε θαηαρώξεζε από ηνλ ίδην θαη ηνλ ππεύζπλν ηερληθό ηνπ
Ννζνθνκείνπ πνπ ζα νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ, κεηά από ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ηεο ζπληεξήηξηαο εηαηξείαο πξνο ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, πξηλ από θάζε επίζθεςε
ηεο. ην ίδην βηβιίν ζα γίλεηαη θαη ε θαηαρώξεζε ησλ ηπρόλ βιαβώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, θαζώο θαη νη
ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπληεξεηή.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο δελ πξνβαίλεη ζηελ ζπληήξεζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαη κέζα
ζηα νξηδόκελα ρξνληθά πεξηζώξηα, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξύμεη έθπησην.
Μεηά ην πέξαο θάζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή έθηαθηεο επηζθεπήο, ην Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα
δηελεξγήζεη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σει. Κέληξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηερληθνύο ηνπ Αλαδόρνπ,
ηνλ αξκόδην κεραληθό ηεο ΣΤ ή ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ.
ε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ή έθηαθηε επίζθεςε ηερληθνύ ηνπ Αλαδόρνπ ζην Ννζνθνκείν γηα εθηέιεζε
νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ν ηερληθόο ηνπ Αλαδόρνπ ζα ελεκεξώλεη αξρηθά ηελ Γ.Σ.Τ. γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ζα αλαγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζην βηβιίν
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο από ηνλ ηερληθό ηνπ Αλαδόρνπ, αλαθνξά επξεκάησλ, βιαβώλ θαη ησλ αηηηώλ ηνπο,
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θαζώο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο θαζώο θαη αλαθνξά εξγαζηώλ πνπ
απαηηνύληαη λα εθηειεζηνύλ αιιά δελ αλήθνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ. Σν βηβιίν
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ζα ππνγξάθεηαη θάζε θνξά, εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ.
Ζ ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε όισλ ησλ κεξώλ ηνπ ηει. θέληξνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζύκβαζε
ζα πξαγκαηνπνηείηαη από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη από ώξα 08.00 έσο 15.00. Σν εκεξνινγηαθό
πξόγξακκα επηζθέςεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, από
θνηλνύ κε ηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαγξαθεί ζην βηβιίν ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο.
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα παξνπζίαο ή κε εθπξνζώπνπ ηνπ, γηα ηελ επί ηόπνπ επίβιεςε ησλ
εξγαζηώλ ηνπ Σερληθνύ ηνπ Αλαδόρνπ.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ είλαη θαη ε απνκάθξπλζε ηπρόλ άρξεζησλ ή αζρέησλ κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Σα πιηθά
πνπ ζα πξνθύςνπλ από απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ζα απνκαθξύλνληαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, θαηόπηλ
ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηεο ΣΤ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρώξν
πξνο ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθύθισζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα νπνηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη πάληα ζε
ζπκθσλία θαη πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
5.

Σεσνική Τποζηήπιξη

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Σειεθσληθνύ Κέληξνπ (Σ.Κ) ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ηελ πιήξε επζύλε ηεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Λόγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ (π.ρ. κεραλήκαηα ππνζηήξημεο δσήο) ε ιεηηνπξγία ηνπ Σειεθσληθνύ Κέληξνπ (Σ.Κ.) ζεσξείηαη
θξίζηκε, επνκέλσο ζην πιαίζην απηό ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
 Να είλαη ζε εηνηκόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απεξηόξηζην αξηζκό επηζθέςεσλ κεηά από ζρεηηθή
θιήζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) πξνο απνθαηάζηαζε βιάβεο.
 Να αληαπνθξίλεηαη ην πνιύ κέζα ζε (15) ιεπηά από ηελ ηειεθσληθή ηνπ θιήζε γηα ηνλ εληνπηζκό
βιαβώλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, κε έιεγρν εμ απνζηάζεσο
κέζσ RMATS (ηειεζπληήξεζε) θαη πξνγξακκαηηζκό εμ απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνύ (π.ρ. κόληεκ). ε πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξηζεί ν αλάδνρνο εληόο ηνπ αλαθεξόκελνπ
δηαζηήκαηνο ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άκεζα άιινλ ζπληεξεηή ή ηερληθό πξνο
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αλαδόρνπ.
 Να αληαπνθξίλεηαη εληόο δύν (2) σξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ (γξαπηή ή πξνθνξηθή), εθόζνλ
απαηηείηαη επηηόπηα επέκβαζε κε επίζθεςε ηερληθνύ. ε πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξηζεί ν
αλάδνρνο εληόο ηνπ αλαθεξόκελνπ δηαζηήκαηνο ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη
άκεζα άιινλ ζπληεξεηή ή ηερληθό πξνο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
ηνπ αλαδόρνπ.
 Να ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαηάζηαζε κε ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ ηερληθνύ
πξνζσπηθνύ γηα ηελ εμππεξέηεζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη βιαβώλ.
 Να αληαπνθξίλεηαη ζε ηειεθσληθέο ή γξαπηέο θιήζεηο ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη θάζε είδνο
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ (πρ πξνζζήθε λέαο γξακκήο, κεηνλνκαζία,
πξνγξακκαηηζκόο εηδηθώλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ, ηνπηθώλ εηθνληθώλ δηθηύσλ θιπ).
 Να έρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθό (software) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ.
 Να πξνβαίλεη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππό ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ (Hardware) ζε πεξίπησζε βιάβεο
ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε (ζπκβαηηθή πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ).
 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ από ηελ θαηαζθεπάζηξηα ή πξνκεζεύηξηα ή
αληηπξόζσπν εηαηξία.
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 Να

πξνβαίλεη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ (Software – Firmware) ηνπ ππό ζπληήξεζε
εμνπιηζκνύ (Hardware) ζε πεξίπησζε βιάβεο ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε.
 Να αληαπνθξίλεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε είδνπο εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ή
επέθηαζε ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ (εθηόο ηνπ δηθηύνπ) θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
 Να θάλεη ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Κ.
 Να ηεξεί πιήξσο ελεκεξσκέλν αξρείν, κε όια ηα ηερληθά ζηνηρεία δνκήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ
ηειεθσληθνύ θέληξνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα δηαζέζεη όπνηε ηνπ δεηεζεί.
Ζ ππνρξέσζε ηζρύεη γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο (365) θαη γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο (24).
Ζ επηηξεπόκελε ζπλνιηθή δηάξθεηα κε ιεηηνπξγίαο, ηνπ Σει. Κέληξνπ ή κέξνπο απηνύ, αλά έηνο, από
ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, νξίδεηαη λα είλαη πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Οη επηζθεπέο ζα γίλνληαη κε ηα απαηηνύκελα εηδηθά εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, από ην
εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηνπο Διιεληθνύο θαη Γηεζλείο
Καλνληζκνύο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, ππό ηελ επνπηεία ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε πξνκήζεηαο ζπκβαηηθώλ αληαιιαθηηθώλ άλεπ ρξέσζεο
ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
 ύλδεζε από ηνλ πειάηε, πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ ή πιηθώλ, ζην ηειεθσληθό
θέληξν, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ αλαδόρνπ.
 Αιιαγή ζέζεο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ αλαδόρνπ.
 Αιιαγή ζέζεο πεξηθεξεηαθώλ ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη εθ λένπ εξγαζία γηα
εγθαηάζηαζε π.ρ. κηθηνλόκεζε.
 Μεραληθέο θζνξέο θαη βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη από κε εμνπζηνδνηεκέλεο επεκβάζεηο ηξίησλ.
 Βιάβεο, θζνξέο ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ πνπ πξνέξρεηαη από ζεηζκό, θσηηά,
λεξό, πηώζε θεξαπλνύ, θαηάξξεπζε θηηξίνπ ή άιισλ ζενκεληώλ.
 Καθή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ πνπ πξνέξρεηαη από πηώζε γξακκώλ ηνπ παξόρνπ
(Forthnet) ή ειαηησκαηηθέο ζεκαηνδνηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά.
O Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Τπεύζπλε Γήισζε επί πνηλή απνθιεηζκνύ όηη δηαζέηεη Emergency
Service Plan, δειαδή όηη: ζε πεξίπησζε πνπ ην ηειεπηθνηλσληαθό ζύζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ ππνζηεί
κεγάιε δεκηά ή θαηαζηξαθεί από απξόβιεπηνπο παξάγνληεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνκεζεύζεη άκεζα, θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο δεκηάο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ θαηάιιειν
εμνπιηζκό από ηηο απνζήθεο ηνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πάξνρν (Forthnet), ησλ
βαζηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
6.

Γενικέρ Τποσπεώζειρ Αναδόσος
Οη ελδηαθεξόκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο απαηηείηαη λα ιάβνπλ κε δηθή ηνπο
επζύλε, πιήξε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ όπσο θαη ησλ επί ηόπνπ
ζπλζεθώλ. Γελ είλαη απνδεθηή ε εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ε απαίηεζε
επί πιένλ θόζηνπο γηα αληηθείκελα πνπ δελ είλαη γλσζηά θαηά ηε ζύληαμε ησλ πξνδηαγξαθώλ.
Γηα ην ζθνπό απηό παξέρεηαη θάζε δεηνύκελε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο εθ
κέξνπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδόκελνη ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) Βεβαίσζε Δλεκέξσζεο πνπ εθδίδεηαη από ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πιήξσο ηα θαζήθνληά ηνπ ηελ επόκελε ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο άξα θαη λα είλαη ηαθηνπνηεκέλνο σο πξνο όιεο ηηο εθθξεκόηεηέο ηνπ ζε
εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ
όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζπληήξεζεο.
ηιλπ. Κυπιακίδη 1, Σ.Κ. 546 36 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 303 101, 2313 303 102, Φαξ 2313 303 096
Ιζηοζελίδα: www.ahepahosp.gr, Ηλεκηπονικό Σαχυδπομείο: ahepahos@med.auth.gr
ελίδα 6 από 10

18PROC002681684
2018-02-16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΕΠΑ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
_______________________________________________________________________________________

Καηά ηελ πξώηε ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ Σ.Κ (ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο) ν
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε εθηεηακέλν έιεγρν ηνπ Σ.Κ θαη λα παξαδώζεη ζηελ Γ.Σ.Τ πιήξεο
ηερληθή πεξηγξαθή.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο όιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο ελ ηζρύ λόκνπο πεξί
εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιόκελα κέηξα αζθαιείαο, παξακέλνληαο ν κόλνο ππεύζπλνο αζηηθώο
θαη πνηληθώο γηα θάζε αηύρεκα πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζπκβεί ζην εξγαδόκελν πξνζσπηθό απηνύ ή ζε
θάζε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ή εμαηηίαο ρεηξηζκώλ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πιεκκεινύο ζπληήξεζεο απηώλ. Έηζη νη δηαγσληδόκελνη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο
ζα δειώλνπλ ππεύζπλα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ όηη ην ηερληθό πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα είλαη
πιήξσο αζθαιηζκέλν θαη όηη ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζηνλ ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο (Τπεύζπλε δήισζε Μ.Α.Π.).
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνθιήζεθε από ηπρόλ
απξόζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ππνρξενύηαη ζε πιήξε επαλόξζσζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ηδίαο δαπάλεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ή ηε δεκία γηα ηελ
νπνία είλαη ππεύζπλνο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δνζεί, Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε
επηδηόξζσζε απηήο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη δειώζεη ππεύζπλα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ όηη δηαζέηεη ηνλ πξνβιεπόκελν
εηδηθό εμνπιηζκό, εξγαιεία θαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθό (Software) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο, ηειεπηζθεύεο, πξνγξακκαηηζκνύ, δηάγλσζεο, επηζθεπήο βιαβώλ θαη δηαηήξεζεο ζε
εηνηκόηεηα ηνπ Σειεθσληθνύ Κέληξνπ θαη όισλ όζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζύκβαζε ζπληήξεζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δε ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά
έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ε νπνία ζα πξνέιζεη από αζηνρία αληαιιαθηηθώλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό, εθνδηαζκέλν κε άδεηεο αζθήζεσο
επαγγέικαηνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηελ εκπεηξία ηνπ, πξνζθνκίδνληαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κία
ηνπιάρηζηνλ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ (ηεο ηειεπηαίαο νρηαεηίαο), από άιινπο θνξείο ηνπ
Γεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ αθνξνύλ ζε ζύκβαζε ζπληήξεζεο παξόκνηνπ εμνπιηζκνύ ζε
Ννζνθνκεία ή ζε παξεκθεξή θηήξηα - ππεξεζίεο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη δειώζεη ππεύζπλα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο, ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ , ησλ πξνδηαγξαθώλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, θαη ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη όηη ηα απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
Γηα όζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ όξνπο εθαξκόδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνύ θώδηθα θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο.
7.

Ποιόηηηα - Δγγςήζειρ
Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ ζπληήξεζε ή επηζθεπή βιαβώλ
ζα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή,
ζα πιεξνύλ ηνπο λένπο θαλνληζκνύο ηεο ΔΔ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζα θέξνπλ ζήκαλζε
CE θαη ζα έρνπλ εγθξηζεί από ην Διιεληθό θξάηνο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν, νπνηαδήπνηε πηζηνπνηεηηθά ή ζηνηρεία
πξνέιεπζεο πιηθώλ πηζαλώο ηνπ δεηεζνύλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη
ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ελεκεξσκέλν
αληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ Πηζηνπνηεηηθνύ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο (ISO) πνπ αθνξά ζηελ ζπληήξεζε ή
εγθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πξνζθνκίζεη ηελ απαξαίηεηε βεβαίσζε ηεο
εηαηξίαο ή λα δειώζεη ππεύζπλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ όηη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηνπ νίθνπ
AVAYA.
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8.

Τποσπεώζειρ Νοζοκομείος
Σν Ννζνθνκείν νθείιεη:
 Να δηαηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ επαξθή
ελεκέξσζή ηνπ.
 Να παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ νξηζζείζα επηηξνπή όηη
όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο έρνπλ απνπεξαησζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
 Να δηεπθνιύλεη ηνλ αλάδνρν παξέρνληαο ηνπ πξόζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ
έρεη ζπκθσλεζεί ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο.
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Πίλαθαο 1. Αλαιπηηθή δνκή ηειεθσληθνύ θέληξνπ
Θέζε

Κάξηα

Πεξηγξαθή

Σύπνο

Κάξηα

Πεξηγξαθή

Σύπνο

Α

Power Unit 644 A
01A01 TONE DETECTOR
01A02 DIGITAL LINE
01A03 DS1 INTERFACE
01A04 CO TRUNK
01A05 CO TRUNK

TN748
TN754
TN464
TN747
TN747

01A06
01A07
01A08
01A09

CO TRUNK
CO TRUNK
ANNOUNCEMENT
MAINTENANCE/TEST

TN747
TN747
TN750
TN771

Power Unit 644 A
01B01 TONE DETECTOR
01B02 ANALOG LINE
01B03 ANALOG LINE
01B05 ANALOG LINE
01B06 CO TRUNK
01B07 CO TRUNK
01B08 ANALOG LINE
01B09 ANALOG LINE
01B10 ANALOG LINE
01B11 ANALOG LINE

TN748
TN746
TN746
TN746
TN747
TN747
TN746
TN746
TN746
TN746

01B12
01B13
01B14
01B15
01B16
01B17
01B18
01B19
01B20

ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
CO TRUNK
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE

TN746
TN746
TN746
TN747
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746

Power Unit 644 A
01C01 TONE DETECTOR
01C02 ANALOG LINE
01C03 ANALOG LINE
01C04 ANALOG LINE
01C05 ANALOG LINE
01C06 ANALOG LINE
01C07 ANALOG LINE
01C08 ANALOG LINE
01C09 ANALOG LINE
01C10 ANALOG LINE

TN748
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746

01C11
01C12
01C13
01C14
01C15
01C16
01C17
01C18
01C19
01C20

ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
ANALOG LINE
CO TRUNK
DS1 INTERFACE

TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN747
TN2464

TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN746
TN791
TN746

01D12
01D13
01D14
01D15
01D16
01D17
01D19

DS1 INTERFACE
CO TRUNK
BRI LINE
CO TRUNK
CALL CLASSIFIER
DIGITAL LINE
ANNOUNCEMENT

TN464
TN747
TN556
TN747
TN744
TN2214
TN750

TN793
TN2501

01E08
01E09

ANALOG LINE
ANALOG LINE

TN2215
TN793

B

C

D

Δ

Power Unit 644 A
01D04 ANALOG LINE
01D05 ANALOG LINE
01D06 ANALOG LINE
01D07 ANALOG LINE
01D08 ANALOG LINE
01D09 ANALOG LINE
01D10 ANALOG LINE
01D11 ANALOG LINE
Power Unit 644 A
01E01 ANALOG LINE
01E02 VAL-ANNOUNCEMENT
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01

01E04
01E05
01E06
01E07

DS1 INTERFACE
DS1 INTERFACE
DS1 INTERFACE
ANALOG LINE

TN2464
TN2464
TN2464
TN793

01E10
01E11
01E12

ANALOG LINE
ANALOG LINE
DS1 INTERFACE

TN2793
TN2793

01A
01A
01A

PROCESSOR
PROCR INTERFACE 1
NETCON/PKTINT

TN2404
TN765
TN2401

01A
01A

NET/PKT BP CONN
TONE/CLOCK

TN2400
TN780
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