
 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 1 από 6 

 

 

 

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, πλήρως ηλεκτρονικό, 

τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη 5 εξωτερικών γραμμών 

ISDN και 30 εσωτερικών κυκλωμάτων για σύνδεση απλών 

και ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών με υποστήριξη 

αναγνώρισης κλήσης, αποτελούμενο από το κυρίως 

τηλεφωνικό κέντρο, την μεταλλακτική τράπεζα, το ερμάριο 

τοποθέτησης των διαφόρων συσκευών και καλωδίων, 

σύστημα συσσωρευτών με κιβώτιο και καλώδια γεφύρωσης 

για προστασία από αυξομειώσεις / διακοπές του ηλεκτρικού 

ρεύματος που θα παρέχει αυτονομία τουλάχιστον τέσσερις 

(4) ώρες, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και 

σύνδεσης, μικτονόμηση των τηλεφωνικών αγωγών και 

καλωδίων του τηλεφωνικού κέντρου, προγραμματισμό, 

έλεγχο και δοκιμές και παράδοση πλήρως εγκατεστημένο και 

έτοιμο προς λειτουργία. 

 

 

  

2 

Προμήθεια και εγκατάσταση 15 ψηφιακών τηλεφωνικών 

συσκευών εφοδιασμένων με οθόνη LCD και τουλάχιστον 10 

ειδικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα άμεσης επιλογής και 

πλήκτρα ειδικών λειτουργιών όπως   ανοιχτή συνομιλία –

μεταφορά κλήσης – φραγή κλήσης και λειτουργία 

συνδιάσκεψης, αυξομείωσης της έντασης ήχου, 

αναγνώρισης κλήσης.   

3 

Προμήθεια και εγκατάσταση (2) ψηφιακών συσκευών 

κέντρου (υπεύθυνου υποδοχής), που εκτός των ανωτέρω θα     

περιλαμβάνουν και μια κονσόλα dss με εξήντα τουλάχιστον 

προγραμματιζόμενα πλήκτρα  με    ενδεικτικές λυχνίες led.   

4 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει δυνατότητα για μελλοντική 

επέκταση των εξωτερικών γραμμών με προσθήκη κάρτας και 

δυνατότητα για μελλοντική επέκταση μέχρι 100 εσωτερικά 

τηλέφωνα  (δε θα περιλαμβάνεται στην παρούσα φάση στην 

προσφορά).   



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 2 από 6 

5 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα διαθέτει τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

- Σύνδεση με γραμμές ISDN του ΟΤΕ (τουλάχιστον 5) και 

δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με τοποθέτηση καρτών 

 

  

6 - Λειτουργία αυτόματων ανακοινώσεων AUTO ATTENDANT   

7 

- Φωνητικό ταχυδρομείο συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 10 

ωρών   

8 - Μουσική αναμονή   

9 

- Συνεργασία με όλους τους τύπους απλών τηλεφωνικών 

συσκευών   

10 - Αναγνώριση κλήσης στις απλές και ψηφιακές συσκευές   

11 - Φραγή αστικών - υπεραστικών - διεθνών κλήσεων   

12 

- Μεταγωγή όλων ή επιμέρους γραμμών σε προκαθορισμένη 

εσωτερική συσκευή   

13 - Γενικό Follow me   

14 - Προαπάντηση κλήσεων DISA   

15 - Δυνατότητα VoIP   

16 - Δυνατότητα list cost routing (αυτόματης δρομολόγησης)      

17 

Το τηλεφωνικό κέντρο νοείται πλήρως εξοπλισμένο και 

τοποθετημένο στην προβλεπόμενη θέση του υπογείου του 

κτιρίου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

διευθέτηση, ανάπτυξη και μικτονόμηση των τηλεφωνικών 

αγωγών και καλωδίων μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο, έλεγχο 

και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για 

την παράδοση του τηλεφωνικού κέντρου σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   

18 

Στη συνολική αξία της προσφοράς, θα περιλαμβάνεται το 

κόστος ελέγχων, προγραμματισμού, επίδειξης του νέου 

εξοπλισμού στο προσωπικό και θέσης σε πλήρη και ομαλή 

λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, έτοιμο προς χρήση με 

την αναγκαία εσωτερική  αριθμοδότηση, πλην της δαπάνης 

παροχής γραμμών ΟΤΕ, καθώς και διετούς δωρεάν 

συντήρησης.   



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 3 από 6 

19 

Όλα τα εξαρτήματα του τηλεφωνικού κέντρου θα πρέπει να 

είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία.   

20 

Το εργοστάσιο κατασκευής ή η επίσημη ελληνική 

αντιπροσωπεία θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση 1 

τουλάχιστον έτους για όλα τα εξαρτήματα του τηλεφωνικού 

κέντρου.   

21 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και όλα τα εξαρτήματα του τηλεφωνικού 

κέντρου θα πρέπει να έχουν σήμανση CE   

22 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει και εγγύηση καλής 

λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον 

ενός  (1) έτους από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής του. 
  

23 

Μετά την παράδοση του υπό προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου 

και έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την 

αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγυητική  επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, του 

εξοπλισμού μετά των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας,  

ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς 

ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή 

λειτουργία όλου του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε για δύο (2) 

έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και θα 

περιλαμβάνει:  

 τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής 

υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή 

αντικατάστασης εξαρτήματος. 

 την προσέλευση εντός 24 ωρών έπειτα από τηλεφωνική ή 

έγγραφη ειδοποίηση για πρόβλημα ή δυσλειτουργία του 

εξοπλισμού που εγκατέστησε, προκειμένου να επαναφέρει 

την σωστή και ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.   

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 4 από 6 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA – 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Πίνακας ταχείας διαχείρισης βυσματικού τύπου (πλαίσια 

μικτονόμησης ή patch panels) 24 θέσεων 19''  1U για 

υποδοχή καλωδίων τύπου UTP CAT 5e (κατηγορίας 5 

enhanced), εντός ειδικής επίτοιχης καμπίνας (φοριαμού ή 

rack) 19''. 

 

 

  

2 

 

Τα patch panel θα είναι κατάλληλα ώστε να τοποθετηθούν σε 

ικρίωμα 19'', θα περιέχουν πλαστικοποιημένες ετικέτες για 

κωδικοποίηση και θα φέρουν πιστοποίηση ανεξάρτητου 

εργαστηρίου ότι πληρούν την τεχνική προδιαγραφή TSB 40A 

της ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 και είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Η τακτοποίηση των 

καλωδίων θα γίνει με τη χρήση cable managers.   

3 

 

Ο φοριαμός (rack) θα είναι μεταλλικός με αντιστατική βαφή, 

διαστάσεων τουλάχιστον 630(9U) x 400 x 600mm (Ύψος x 

Βάθος x Πλάτος), με πόρτα από τζάμι ασφαλείας, διπλός με 

αποσπώμενα πλαϊνά και  ανεμιστήρες, με δυνατότητα 

εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και κάτω μέρος και θα 

φέρει πολύπριζο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η 

τοποθέτηση του rack θα είναι επιτοίχια σε ψηλό σημείο του 

χώρου και πάντως όχι χαμηλότερα από τα 50cm.   

    4 

Εντός του rack θα τοποθετηθεί UPS που αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Το UPS θα είναι 

τεχνολογίας Line Interactive, θα υποστηρίζει ισχύ 

τουλάχιστον 650 VA / 360 Watt, θα έχει τουλάχιστον 3 

εξόδους και θα καλύπτεται από τουλάχιστον 2 χρόνια 

εγγύηση.   



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 5 από 6 

     5 

Περιλαμβάνονται η αγορά των υλικών και μικροϋλικών, η 

μεταφορά επί τόπου, η εγκατάσταση, η σύνδεση των 

καλωδίων, οι δοκιμές και οι λοιπές εργασίες για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επιπλέον θα γίνει  

πιστοποίηση του δικτύου και σήμανση των καλωδίων, των 

πριζών, του δικτύου και του patch panel. Η καλωδίωση 

υπάρχει εγκατεστημένη στο κτίριο και δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.   
  

 

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 6 από 6 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και δικτύου data στο                                               

κτίριο  Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς &                           

Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ» 

 

Προϋπολογισμός 6.854,44   € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Περιγραφή προμήθειας υλικών και υπηρεσιών Κατ’αποκοπή τίμημα 

Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου πλήρες, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στις Προδιαγραφές τηλεφωνικού 

κέντρου- Πίνακας συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.                               € 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος                                    

δικτύου data πλήρες, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις 

Προδιαγραφές Δικτύου Data – Πίνακας Συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.                               € 

ΦΠΑ (24%)                               € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                               € 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 


