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“ΟΤΕ ΑΕ” 

Θέμα: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο 

κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την 

τιμή λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για  την «Προμήθεια του απαιτούμενου 

εξοπλισμού και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών μερικής αναβάθμισης 

του Τηλεφωνικού Κέντρου του Νοσοκομείου». 

Σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Με την υπ. αριθ. 47 απόφαση  της 9ης Συνεδρίασης στις 11/5/2022 του ΔΣ 

του Νοσοκομείου αποφασίστηκε- εγκρίθηκε: 

 

α) H σκοπιμότητα της μερικής αναβάθμισης του υφιστάμενου Τηλεφωνικού Κέντρου 

του Νοσοκομείου, για λόγους διασφάλισης της ομαλής τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας 

του Νοσοκομείου και ασφάλειας ασθενών. 

β) Η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και την εκτέλεση των απαιτούμενων 

εργασιών μερικής αναβάθμισης του Τηλεφωνικού Κέντρου του Νοσοκομείου, από την 

συντηρήτρια εταιρεία αυτού Ο.Τ.Ε Α.Ε (η οποία από την 1/2/2014 έχει και την 

αποκλειστικότητα της εμπορίας και της τεχνικής υποστήριξης, στην Ελλάδα, όλων των 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων NEC-PHILIPS, στα οποία περιλαμβάνεται το 

Τηλεφωνικό Κέντρο του Νοσοκομείου) με έγγραφη πρόσκληση προς αυτή αντί του 

συνολικού ποσού των 195.704,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κάλυψη της  από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2022 σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

γ) Η ένταξη της «Προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού και Η εκτέλεση των 

απαιτούμενων εργασιών μερικής αναβάθμισης του Τηλεφωνικού Κέντρου του 

Νοσοκομείου»,  με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση στον Προγραμματισμό Προμηθειών Υλικών ΚΑΙ Υπηρεσιών του έτους 

2022.  

 

2.Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως καταθέσετε κλειστή τεχνικο- 

οικονομική προσφορά έως τις 13-07-2022 και ώρα 11:30 στο Πρωτόκολλο της 

Κεντρικής Γραμματείας του Νοσοκομείου (Γρ.317-3ος όροφος  Παλαιό Κτίριο) 





2. Για Επιπρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να  απευθύνεστε στο Τμ. Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
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