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ΘΕΜΑ : « Πρόςκληςη για κατάθεςη Σεχνικήσ και Οικονομικήσ Προςφοράσ  Προμήθειασ         

τηλεφωνικοφ κζντρου» 

Σασ προςκαλοφμε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να μασ ενθμερϊςετε μζςω 
γραπτισ οικονομικισ προςφοράσ για:  

1. Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ IP, 8ΒRΙ τθλεφωνικοφ κζντρου,40 αδειϊν  για Universal 
χριςτεσ (αναλογικοφσ,ψθφιακοφσ IP/SIP users),20 sip trunk,  κακϊσ και του ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ και των δικτφων φωνισ/δεδομζνων, ςτθν ζδρα τθσ ΡΔΕ Στερεάσ Ελλάδασ. 

2. Τθν προμικεια ζξι (6) ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν χρθςτϊν  τθλεφωνικοφ κζντρου . 
3. Τθν προμικεια μιασ (1)  ψθφιακισ ςυςκευισ τθλεφωνιτριασ. 
4. Τθν προμικεια είκοςι τριων  (23) αναλογικϊν ςυςκευϊν  με αναγνϊριςθ κλιςθσ  του ιδίου 

καταςκευαςτι με το τθλεφωνικό Κζντρο. 
5. Εγκατάςταςθ κεντρικοφ core switch 48 ports για τθν αξιοποίθςθ και διαχείριςθ των 

γραμμϊν internet, για το ενςφρματο και αςφρματο δίκτυο. 
6. Aςφρματεσ κεραίεσ ΑP. 
7. RouterBoard Load balance. 
8. Controller αςφρματου δικτφου. 
9. Διαχείριςθ και διαχωριςμόσ των δικτφων ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και τθν 

διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ του ςυνολικοφ δικτφου.  
10. Επζκταςθ δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, χαρτογράφθςθσ και πιςτοποίθςθσ. 
11. Εγκατάςταςθ και εκπαίδευςθ. 

 

Στθν παραπάνω προμικεια ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και 
παραμετροποίθςθσ του τθλεφωνικοφ κζντρου και των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, θ πλιρθσ 
μετάπτωςθ από τθν υπάρχουςα υποδομι ςτθ νζα, με τθ λιγότερθ δυνατι όχλθςθ του φορζα και θ 
εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ ΡΔΕ Στερεάσ Ελλάδασ  που κα αναλάβουν α) τθ διαχείριςθ και β) τθ 
χριςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τεχνικι προςφορά παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με 
τθν κα ίμου Δήμητρα, Ρροϊςταμζνθ του τμιματοσ ΔϋΡλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ 
Ρ.Δ.Ε. Στερεάσ Ελλάδασ, ςτο τθλ: 22310-66151  και για τθν οικονομικι προςφορά με τθν κα  
Βαςιλική Παπαχαραλάμπουσ, Ρροϊςταμζνθ του τμιματοσ ΒϋΟικονομικϊν Υποκζςεων τθσ Ρ.Δ.Ε. 
Στερεάσ Ελλάδασ  ςτο τθλ.: 22310-66153. 

      Λαμία    12/08/ 2020 

      Αρ. Ρρ.:         Φ.4.1/4106  

Ταχ. Δ/νςθ: Αρκαδίου 8 

Ταχ. Κϊδικασ: 35131 - Λαμία 
Ρλθροφορίεσ: 

 
Βαςιλικι 
Ραπαχαραλάμπουσ 

Τθλζφωνο: 2231066153 
    Fax:  
   e-mail: 

2231066167 
mail@stellad.pde.sch.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

--- 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

Πρόςκληςη για Οικονομική 

Προςφορά 
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Η γραπτή προςφορά κα κατατεθεί ςε κλειςτό φάκελο εντόσ οκτώ  (08) εργαςίμων ημερών από τη 
ςημερινή και μζχρι την 21 Αυγοφςτου 2020 και ϊρα 12.00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Στερεάσ Ελλάδασ, Αρκαδίου 8 , 3οσ 
όροφοσ (υπόψη: του κ. Ζαχαρόπουλου Κωνςταντίνου, Ρροϊςταμζνου τθσ Αυτοτελοφσ  Διεφκυνςθσ,  
Διοικθτικισ, Οικονομικισ & Ραιδαγωγικισ Υποςτιριξθσ τθσ Ρ.Δ.Ε. Στερεάσ Ελλάδασ), είτε 
αυτοπροςϊπωσ, είτε με ταχυδρομείο ςτθ Δ/νςθ: Αρκαδίου 8 , 35131  Λαμία.  

Η εξόφληςη τησ δαπάνησ κα γίνει ςφμφωνα με το 4270/2014 περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, από τθ Δθμοςιονομικι Υπθρεςία Εποπτείασ και Ελζγχου Λαμίασ  ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό που κα μασ υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου 
τραπζηθσ) και υπάρχουν οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον ΑΛΕ C3120389001. 

H απευθείασ ανάθεςη τθσ προμικειασ κα γίνει με κριτιρια που ορίηουν οι διατάξεισ των άρκρων 
118, 122 και 328 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ): 

α) τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ και  

β) τθν πιο οικονομικι και ςυμφζρουςα  προςφορά ωσ προσ το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ ςε κριτιρια 
ςυγκρίςιμα και 

γ) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ – ελάχιςτα απαιτοφμενα 
χαρακτθριςτικά,  

για τθν διάκεςι τουσ κακϊσ και το χρόνο παράδοςθσ τουσ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1. Γενικοί όροι 
 

 Η περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ προμικειασ ζχει 
γίνει µε τθν καταγραφι ςε ανεξάρτθτουσ πίνακεσ των ελάχιςτων απαιτοφμενων 
προδιαγραφϊν για κάκε ζνα από αυτά. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  υποχρεοφται να απαντιςει ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που 
διατυπϊνονται ςτουσ πίνακεσ, ανεξάρτθτα από το αν το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα αποτελεί 
υποχρεωτικι απαίτθςθ ι όχι. 

 Η κοςτολόγθςθ τθσ προςφοράσ να είναι όςο πιο αναλυτικι μπορεί να γίνει με αναγραφι 
του κόςτουσ των επιμζρουσ προϊόντων ι υλικϊν ι υπθρεςιϊν κακϊσ και με αναφορά του 
αντίςτοιχου μοναδικοφ κωδικοφ αναγνϊριςθσ του εκάςτοτε προϊόντοσ / υλικοφ / υπθρεςίασ 
τθσ εταιρείασ καταςκευισ του, εφόςον διατίκεται. 

 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι καινοφργιοσ και να φζρει ςιμανςθ 
(πιςτοποιθτικά) CE. 

 Σε κάκε περίπτωςθ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να προζρχεται από 
καταςκευαςτι ι προμθκευτι µε τισ απαραίτθτεσ νόμιμεσ πιςτοποιιςεισ όπωσ ορίηονται 
ςχετικά για τισ τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ. 

 Τα ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν επιβαρφνουν τον υποψιφιο ανάδοχο.  
 Πλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ βαρφνουν τον υποψιφιο ανάδοχο . 
 Οι προςφορζσ κα αφοροφν ςτο ςφνολο των ειδϊν και υπθρεςιϊν που αναφζρονται.  
 Ρροςφορζσ με ριτρα ανακεϊρθςθσ τιμισ αποκλείονται από τθ διαδικαςία.  
 Ρροςφορζσ με ριτρα τροποποίθςθσ των προςφερόμενων ειδϊν - υπθρεςιϊν αποκλείονται 

από τθ διαδικαςία.  
 Στθν ζγγραφθ προςφορά του ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν δζςμευςθ 

ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που 
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.   

 Χρόνοσ παράδοςθσ : ζωσ δζκα  (10)  θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.   
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 Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα αναβολισ, αλλαγισ, τροποποίθςθσ ι και 
ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι  δεν εγείρουν κανζνα δικαίωμα ωσ 
προσ αυτό. 

 Τα δικαιολογθτικά μθ αποκλειςμοφ, ιτοι: (α) πρόςφατο αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου, (β) 
πρόςφατθ Αςφαλιςτικι και (γ) πρόςφατθ Φορολογικι Ενθμερότθτα, κρίνονται απαραίτθτα 
κατά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ χωρίσ τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά 
αποκλείονται από τθ διαδικαςία. 

 Με τον υποψιφιο ανάδοχο κα ςυναφκεί ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016. 
 
 

2. Διάρκεια Περιόδου υντήρηςησ 

Η διάρκεια τησ περιόδου υντήρηςησ θα είναι τουλάχιςτον επτά (7) ζτη μετά τθ λιξθ του χρόνου 
εγγφθςθσ. 

3.  Εγγφηςη Καλήσ Λειτουργίασ – Καθοριςμόσ Χρόνου Εγγφηςησ 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  υποχρεοφται να παρζχει δωρεάν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ετϊν για όλον τον εξοπλιςμό και τα όλα επιμζρουσ υλικά που τον απαρτίηουν. Ο χρόνοσ 
εγγφθςθσ αρχίηει μία θμζρα μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ. Αν κατά τθ διάρκεια αυτοφ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ παρατθρθκεί βλάβθ και ανωμαλία λειτουργίασ, θ οποία οφείλεται ςε 
ελαττωματικό υλικό ι εςφαλμζνθ εγκατάςταςθ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθν αποκαταςτιςει 
με δικι του δαπάνθ (κα επιςκευάηεται επί τόπου ι το υλικό κα παραλαμβάνεται προσ επιςκευι με 
ζξοδα και μζριμνα του υποψθφίου αναδόχου). 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ εγγυάται ότι κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ των προςφερόμενων 
ςυςτθμάτων, για χρόνο ίςο με τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα παρζρχονται χωρίσ 
τίμθμα. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει “on call” τεχνικό κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τισ 9:00 ωσ τισ 17:00, ο οποίοσ κα πρζπει να ανταποκρικεί το αργότερο ςε δφο (2) ϊρεσ, 
από τθν κλιςθ του (εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ τθσ ΡΔΕ Στερεάσ Ελλάδασ). 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, είναι μία (1) 
εργάςιμθ μζρα για κζματα ολικισ διακεςιμότθτασ και τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ για υποδεζςτερεσ 
βλάβεσ. Αν θ διόρκωςθ τθσ βλάβθσ απαιτεί περιςςότερο χρόνο, ο ανάδοχοσ φροντίηει τθν 
προςωρινι αποκατάςταςι τθσ (εντόσ του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, κατά περίπτωςθ) με 
δικό του αντίςτοιχο εξοπλιςμό, ο οποίοσ κα δίνει, κατ’ ελάχιςτο, τισ δυνατότθτεσ εργαςίασ (από 
άποψθ δυναμικότθτασ “hardware”, αλλά και από άποψθ λογιςμικοφ), που είχε το εν λόγω είδοσ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ βλάβθσ υλικοφ του εξοπλιςμοφ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ  υποχρεοφται να 
τον επιδιορκϊςει και να τον επαναφζρει ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ, χωρίσ καμιά ελάττωςθ τθσ 
δυναμικότθτασ και λειτουργικότθτάσ του, κάτι το οποίο κα βεβαιϊνεται από το προςωπικό ι το 
αρμόδιο τμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επίςθσ, πρζπει να φροντίςει για τθ διάςωςθ των 
δεδομζνων, είτε κατευκείαν από το προβλθματικό υλικό, είτε με χριςθ τθσ διαδικαςίασ 
επαναφοράσ. 

1.           Επζκταςη και αναβάθμιςη καλωδιακήσ υποδομήσ 

 Επζκταςθ τθσ καλωδιακισ υποδομισ, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ αναγκϊν και των 
αρικμό των κζςεων εργαςίασ ανά γραφείο απαιτείται θ προςκικθ 12 κζςεων εργαςίασ 
(voice –data) 

 Αντικατάςταςθ όλων των πριηϊν και των patch panel του δικτφου δομθμζνθσ 
καλωδίωςθσ . 

 Τερματιςμόσ και πιςτοποίθςθ όλων των απολιξεων του δικτφου. 

 Τακτοποίθςθ και χαρτογράφθςθ του κεντρικοφ Rack . 
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2.          Ενεργόσ εξοπλιςμόσ  

 Αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ και απομάκρυνςθ του εξοπλιςμοφ ό οποίοσ κα 
πρζπει να αντικαταςτακεί, αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων γραμμϊν, ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ 

 Επαναςχεδιαςμόσ όλου του δικτφου voice-data 

 Εγκατάςταςθ νζου τθλεφωνικοφ κζντρου IP τεχνολογίασ 

 Εγκατάςταςθ κεντρικοφ router board για τθν αξιοποίθςθ και διαχείριςθ των γραμμϊν 
ιντερνζτ, για το ενςφρματο και το αςφρματο δίκτυο. 

 Διαχείριςθ και διαχωριςμόσ των δικτφων ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και τθν 
διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ του ςυνολικοφ δικτφου. 

 
 
 

ΕΝΣΤΠΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι καλοφνται να ανταποκρικοφν και να κατακζςουν τθν τεχνικι προςφορά 
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα παρακάτω προαπαιτοφμενα από τθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

 

       4.        Σηλεφωνικό κζντρο (Εξοπλιςμόσ και Παρεχόμενεσ Τπηρεςίεσ) 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ περιγράφεται θ επικυμθτι δομι του τθλεφωνικοφ κζντρου,τα 
ελάχιςτα βαςικά χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και οι ελάχιςτεσ τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ που αυτό 
πρζπει να υποςτθρίηει.  

 

Δομή και ελάχιςτα βαςικά χαρακτηριςτικά 

      Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα ελάχιςτα βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 

Προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ 

Α/Α Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Παρατηρήςεισ 

1 ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΗ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ 

1.1 

Επζκταςθ τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ,ϊςτε να 

απομακρυνκοφν όλα τα επιμζρουσ switch ,και οι 

ςυνδζςεισ των χρθςτϊν να είναι ςτο κεντρικό 

switch ςτο τθλεπικοινωνιακό rack 

12 κζςεισ voice -data με όλο τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό (κανάλια 

,καλϊδια,patch panel ,πρίηεσ κλπ) 

Οι προδιαγραφζσ πρζπει να είναι  

τουλάχιςτον cat 6  

    

1.2 
Αλλαγι όλων των πριηϊν και των Patch panel 

ςτο υφιςτάμενο δίκτυο δομθμζνθσ καλωδίωςθσ 
40 υφιςτάμενεσ κζςεισ     

1.3 
Ριςτοποίθςθ όλων των κζςεων εργαςίασ 

υφιςτάμενων και νζων 

Η πιςτοποίθςθ να γίνει με είδικό 

όργανο και να παραδοκεί αρχείο 

πιςτοποίθςθσ ανά απόλθξθ ςε pdf 

μορφι 

    

1.4 
Χαρτογράφθςθ όλων των κζςεων εργαςίασ και 

όλων των ςυνδζςεων εντόσ του Rack 
ΝΑΙ     

2 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

2.1 

Τθλεφωνικό κζντρο IP τεχνολογίασ με 

δυνατότθτα επζκταςθσ το οποίο κα 

περιλαμβάνει: 

ΝΑΙ     



  ςελ. 5 από 7 

 

Α/Α Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Παρατηρήςεισ 

2.2 

Δυνατότθτα ςυνδζςεισ με όλων των τφπων 

γραμμϊν των παρόχων ,όπωσ psdn,isdn,E1,IP 

TRUNK 

ΝΑΙ     

2.3 

Βακμίδα 8 ΒRI -ISDN,και 20 sip trunk για 

διαςφνδεςθ με τον πάροχο και τισ αντίςτοιχεσ 

άδειεσ 

1     

2.4 

Ρρζπει, επίςθσ, να υποςτθρίηει 40 εςωτερικζσ 

γραμμζσ εκ των οποίων 32 αναλογικά εςωτερικά 

κυκλϊματα και 8 ψθφιακά εςωτερικά 

κυκλϊματα και να ζχει δυνατότθτεσ περαιτζρω 

μελλοντικισ επζκταςθσ του. 

ΝΑΙ      

2.5 
40 άδειεσ για Universal χριςτεσ (αναλογικοφσ, 

ψθφιακοφσ, IP/SIP users). 
ΝΑΙ     

2.6 
Ψθφιακι τθλεφωνικι ςυςκευι τθλεφωνιτριασ  

με δυνατότθτα ακουςτικϊν κεφαλισ 
1     

2.7  Ψθφιακζσ ςυςκευζσ βαςικοφ χριςτθ 6     

2.8 

Αναλογικζσ ςυςκευζσ με οκόνθ και αναγνϊριςθ 

κλιςεων ςυμβατζσ με το προςφερόμενο 

τθλεφωνικό κζντρο 

23     

2.9 
Rainbow Free & PIMphony Free  (θ αντίςτοιχο) 

για όλουσ τουσ χριςτεσ  
ΝΑΙ     

2.10 
Αυτόματθ τθλεφωνιτρια 2 δζντρων και 

πολλαπλϊν επιλογϊν 
ΝΑΙ     

2.11 

Να υποςτθρίηει προαπαντθτικό μινυμα ενόσ 

επιπζδου με ταυτόχρονθ ακρόαςι του 

τουλάχιςτον ςε 4 γραμμζσ. 

ΝΑΙ     

2.12 Κεντρικό Ethernet switch  layer 2 48 ports 1     

2.13 Router Board Load balance 4 xDSL  γραμμϊν  1     

2.14 Controller Αςφρματου δικτφου  1     

2.15 
Αςφρματεσ κεραίεσ  ενδεικτικοφ τφπου UNIFI AP 

LITE  
3     

2.16 
Πλοσ ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ ,καλϊδια 

ςφνδεςθσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ 
ΝΑΙ     

2.17 
Πλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και τελευταίασ τεχνολογίασ 
ΝΑΙ     

2.18 
Να γίνει εκπαίδευςθ ςτουσ χριςτεσ και ςτουσ 

διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ 
ΝΑΙ     

2.19 
Η κάλυψθ  επάρκειασ των ανταλλακτικϊν να 

είναι τουλάχιςτον για 7 ζτθ 
ΝΑΙ     
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2.20 
Εγγφθςθ εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθσ 

τουλάχιςτον 2 ζτθ 
ΝΑΙ     

 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι καλοφνται να ανταποκρικοφν και να κατακζςουν τθν τεχνικι  
προςφορά τουσ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα παρακάτω προαπαιτοφμενα από τθν παροφςα πρόςκλθςθ:   
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των προςφορϊν . 

 
● την περίοδο που καλφπτει η εγγφηςη καθϊσ και τουσ ιςχφοντεσ όρουσ με αναφορά ςτισ δωρεάν 

παροχζσ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ κακϊσ και τι εξαιρείται αυτϊν. 

 ● τα διαθζςιμα πακζτα υπηρεςιϊν υποςτήριξησ πζραν του χρόνου εγγφθςθσ με αναλυτικι 

περιγραφι τι προςφζρεται ςτο κάκε πακζτο υπθρεςίασ και το ςχετικό τουσ κόςτοσ με ρθτι 

αναφορά ςτον τρόπο κοςτολόγθςθσ. 

● το κόςτοσ εγκατάςταςησ του τθλεφωνικοφ κζντρου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ και το 

όποιο κόςτοσ προγραμματιςμοφ-παραμετροποίηςησ του μζχρι να είναι πλιρωσ λειτουργικό και 

παραδοτζο.  

● μια εκτίμηςη κόςτουσ πιθανήσ μελλοντικήσ μετεγκατάςταςησ του τθλεφωνικοφ κζντρου ςε άλλο 

κτίριο.  

● τισ όποιεσ δυνατότητεσ περαιτζρω μελλοντικήσ επζκταςησ του τθλεφωνικοφ κζντρου.  

● ότι παρζχεται εκπαίδευςη απλήσ ρφθμιςησ βαςικϊν δυνατοτήτων του τθλεφωνικοφ κζντρου ςε 

υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ & Νζων Τεχνολογιϊν τθσ υπθρεςίασ (π.χ. άρςθ 

δυνατότθτασ κλιςθσ υπεραςτικϊν ι κινθτϊν για υπάλλθλο).  

● ότι αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ την αποξήλωςη του παλαιοφ τηλεφωνικοφ κζντρου, και την 

τακτοποίηςη του κεντρικοφ rack. 

 

 

 

 
Η Ρεριφερειακι Διευκφντρια 

Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Στερεάσ Ελλάδασ 
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