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ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΑΠ: ΚΥΤ/2020/264      Καλαμάτα 01/9/2020  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση τεσσάρων (4) 

τηλεφωνικών κέντρων (Τ/Κ) για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – 

ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πελοπόννησο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N4412/2016  

 Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΑΗΨΟΡ9Υ-ΖΥ9, ΑΔΑΜ 20REQ007009134 το 

ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ σας απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση τεσσάρων (4) τηλεφωνικών κέντρων με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ στην Καλαμάτα (Αιπύτου 

10), την Πάτρα (Φωκαίας 26), τον Πύργο (Τάκη Πετρόπουλου 10) και το Ναύπλιο (Άργους & 

Αιγίου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας 

Συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους 

/ποσότητα 

 Προμήθεια εγκατάσταση παραμετροποίηση, τεσσάρων (4) Ψηφιακών 

τηλεφωνικών κέντρων τύπου Compact, ενταμιευμένου προγράμματος 

(SPC), θα  υποστηρίζουν ψηφιακές γραμμές EURO-ISDN BRI 2B+D NET3 

όσο και PSTN, IP ready με κάρτα VOIP, 4 τουλάχιστον καναλιών, 

τεχνολογίας ISDN  

 Τα Τ/Κ θα εγκατασταθούν σε πλήρη λειτουργία στα εξής κτήρια : 

 1 Τ/Κ επί της οδού Αιπύτου 10 στην Καλαμάτα 

 1 Τ/Κ επί της οδού 1 Τ/Κ επί της οδού Άργους & Αιγίου στο 

Ναύπλιο 

 1 Τ/Κ επί της οδού Φωκαίας 26 στην Πάτρα 

 1 Τ/Κ επί της οδού Τάκη Πετρόπουλου 10 στον Πύργο 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη / 

Σχετικές εγκρίσεις 

5.403,22  € προ ΦΠΑ    /     6.699,99€ με ΦΠΑ 

CPV : 45314100-2 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  KAE:  1408000000 του προϋπολογισμού του 

έτους 2020 

 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  
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1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και 

απαιτήσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο).  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Παράρτημα Β’) της παρούσης και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, 

δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει 

τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

 

Πιστοποιητικά Αναδόχου Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού), να: 

 Είναι πιστοποιημένος  συνεργάτης του κατασκευαστικού οίκου των 

προσφερόμενων τηλεφωνικών κέντρων. Για την απόδειξη της  

πιστοποίησης πρέπει να κατατεθεί: 

- Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. 

- Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου διανομέα 

του οίκου στην Ελλάδα ότι ο εν λόγω συνεργάτης έχει την 

τεχνογνωσία να υποστηρίξει έργα τέτοιου επιπέδου. 

 Διαθέτει ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής στην 

εγκατάσταση και την συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Κριτήριο απευθείας 

ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο (email: info@kethea-kyttaro.gr, ταχυδρομείο, δια χειρός)  

στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ,  επί της οδού Κολοκοτρώνη 1, 

1ος όροφος, 24100 Καλαμάτα  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14/09/2020 και 

ώρα 14:00.   

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, το 

ΚΕΘΕΑ  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω 

ενημέρωση. 

Εγγύηση  Εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον 

δύο (2) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των τηλεφωνικών 

κέντρων 

Ανάθεση προμήθειας  / 

Υπογραφή σύμβασης / 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών για την 

mailto:info@kethea-kyttaro.gr
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Δικαιολογητικά  υπογραφή της σύμβασης  προσκομίζοντας: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 
εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα 
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων κατά 
περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Χρόνος / τόπος 

παραλαβής των ειδών   

Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στις αντίστοιχες 

διευθύνσεις εγκατάστασης των Τ/Κ με έξοδα μεταφοράς του αναδόχου.   

Τρόπος πληρωμής  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των 

τιμολογίων να προσκομίσει όποιο δικαιολογητικό προβλέπεται στο άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (πρωτότυπο ή ευκρινές 

αντίγραφο). 

Κρατήσεις στο καθαρό 

ποσό  

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013), 

κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), 

παρακράτηση 0,07% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 

4013/2011, παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/2017), όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε 

άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 27210-87356 

Όνομα Υπεύθυνου: Χρυσανθακόπουλος Χρήστος 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Δ/Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ  

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ 

 

 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

1.  : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΠΥΤΟΥ 10 ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(προσφερόμενου είδους) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο τύπου Compact, ενταμιευμένου 

προγράμματος (SPC), θα  υποστηρίζει ψηφιακές γραμμές EURO-

ISDN BRI 2B+D NET3 όσο και PSTN, IP ready με κάρτα VOIP, 4 

τουλάχιστον καναλιών, τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη 

τουλάχιστον 1 εξωτερικών γραμμών ISDN και 1 εξωτερικών γραμμών 

PSTN (επεκτάσιμο έως τουλάχιστον 4 συνολικά εξωτερικών 

γραμμών), με δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 12 εσωτερικών, 

για σύνδεση απλών και ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών με 

υποστήριξη αναγνώρισης κλήσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 1 ψηφιακής συσκευής 

προγραμματισμού κέντρου (γραμματείας), που θα περιλαμβάνει και 

μια κονσόλα με τουλάχιστον 20 προγραμματιζόμενα πλήκτρα  με  

ενδεικτικές λυχνίες led 

  

3 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 10 εσωτερικών τηλεφωνικών 

συσκευών, με πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ειδικών 

λειτουργιών όπως   ανοιχτή συνομιλία –μεταφορά κλήσης – φραγή 

κλήσης και λειτουργία συνδιάσκεψης, αυξομείωσης της έντασης 

ήχου 
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2  : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟY ΑΡΓΟΥΣ & ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(προσφερόμενου είδους) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο τύπου Compact, ενταμιευμένου 

προγράμματος (SPC), θα  υποστηρίζει ψηφιακές γραμμές EURO-

ISDN BRI 2B+D NET3 όσο και PSTN, IP ready με κάρτα VOIP, 4 

τουλάχιστον καναλιών, τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη 

τουλάχιστον 1 εξωτερικών γραμμών ISDN και 1 εξωτερικών 

γραμμών PSTN (επεκτάσιμο έως τουλάχιστον 4 συνολικά 

εξωτερικών γραμμών) με δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 8 

εσωτερικών για σύνδεση απλών και ψηφιακών τηλεφωνικών 

συσκευών με υποστήριξη αναγνώρισης κλήσης 

 

  

2 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 1 ψηφιακής συσκευής 

προγραμματισμού κέντρου (γραμματείας), που θα περιλαμβάνει 

και μια κονσόλα με τουλάχιστον 20 προγραμματιζόμενα πλήκτρα  

με  ενδεικτικές λυχνίες led 

  

3 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 6 εσωτερικών τηλεφωνικών 

συσκευών, με πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ειδικών 

λειτουργιών όπως   ανοιχτή συνομιλία –μεταφορά κλήσης – φραγή 

κλήσης και λειτουργία συνδιάσκεψης, αυξομείωσης της έντασης 

ήχου 

  

4 Για την προστασία του τηλεφωνικού κέντρου και τη σταθεροποίηση 

της τάσης, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 1 UPS ισχύος 1000 

VA 
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3 : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΚΑΙΑΣ 26 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(προσφερόμενου είδους) 1 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο τύπου Compact, ενταμιευμένου 

προγράμματος (SPC), θα  υποστηρίζει ψηφιακές γραμμές EURO-ISDN 

BRI 2B+D NET3 όσο και PSTN, IP ready με κάρτα VOIP, 4 τουλάχιστον 

καναλιών, τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη τουλάχιστον 4 εξωτερικών 

γραμμών ISDN και 3 εξωτερικών γραμμών PSTN (επεκτάσιμο έως 

τουλάχιστον 4 συνολικά εξωτερικών γραμμών, με δυνατότητα 

σύνδεσης τουλάχιστον 12 εσωτερικών, για σύνδεση απλών και 

ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών με υποστήριξη αναγνώρισης 

κλήσης,  

 

  

2 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 1 ψηφιακής συσκευής προγραμματισμού 

κέντρου (γραμματείας), που θα περιλαμβάνει και μια κονσόλα με 

τουλάχιστον 20 προγραμματιζόμενα πλήκτρα  με  ενδεικτικές λυχνίες 

led. 

  

3 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 10 εσωτερικών τηλεφωνικών συσκευών, 

με πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ειδικών λειτουργιών όπως   

ανοιχτή συνομιλία –μεταφορά κλήσης – φραγή κλήσης και λειτουργία 

συνδιάσκεψης, αυξομείωσης της έντασης ήχου. 

  

4 Για την προστασία του τηλεφωνικού κέντρου και τη σταθεροποίηση της 

τάσης, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 1 UPS ισχύος 1000 VA. 

  

5 Εργασίες αποξήλωσης υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου   
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4 : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 10 στον 

Πύργο  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(προσφερόμενου 

είδους) 
1 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο τύπου Compact, ενταμιευμένου 

προγράμματος (SPC), θα  υποστηρίζει ψηφιακές γραμμές EURO-ISDN 

BRI 2B+D NET3 όσο και PSTN, IP ready με κάρτα VOIP, 4 τουλάχιστον 

καναλιών, τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη τουλάχιστον 1 εξωτερικών 

γραμμών ISDN και 1 εξωτερικών γραμμών PSTN (επεκτάσιμο έως 

τουλάχιστον 4 συνολικά εξωτερικών γραμμών) με δυνατότητα 

σύνδεσης τουλάχιστον 8 εσωτερικών για σύνδεση απλών και ψηφιακών 

τηλεφωνικών συσκευών με υποστήριξη αναγνώρισης κλήσης,  

 

  

2 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 1 ψηφιακής συσκευής προγραμματισμού 

κέντρου (γραμματείας), που θα περιλαμβάνει και μια κονσόλα με 

τουλάχιστον 20 προγραμματιζόμενα πλήκτρα  με  ενδεικτικές λυχνίες 

led. 

  

3 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση 5 εσωτερικών τηλεφωνικών συσκευών, με 

πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ειδικών λειτουργιών όπως   

ανοιχτή συνομιλία – μεταφορά κλήσης – φραγή κλήσης και λειτουργία 

συνδιάσκεψης, αυξομείωσης της έντασης ήχου. 

  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τα τηλεφωνικά κέντρα θα διαθέτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

- Σύνδεση με γραμμές τύπου ISDN και PSTN και δυνατότητα μελλοντικής 

επέκτασης με τοποθέτηση καρτών 

 

  

2 Λειτουργία αυτόματων ανακοινώσεων  

 

  

3 Διεπιλογικό προμήνυμα   

4 Μουσική αναμονή 

 

  

5 Συνεργασία με όλους τους τύπους απλών τηλεφωνικών συσκευών 

 

  

6 Αναγνώριση κλήσης στις απλές και ψηφιακές συσκευές 
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7 Φραγή αστικών, υπεραστικών και διεθνών κλήσεων 

 

  

8 Μεταγωγή όλων ή επιμέρους γραμμών σε προκαθορισμένη εσωτερική 

συσκευή 

 

  

9 Απομακρυσμένη διαχείριση 

 

  

10 Δυνατότητα VoIP 

 

  

11 Τα τηλεφωνικά κέντρα νοούνται πλήρως εξοπλισμένα και 

τοποθετημένα στις θέσεις που θα υποδειχθούν στο κτίριο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση, ανάπτυξη και 

μικτονόμηση των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στα 

τηλεφωνικά κέντρα, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και 

την εργασία για την παράδοση των τηλεφωνικών κέντρων σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

  

12 Στη συνολική αξία της προσφοράς, θα περιλαμβάνεται το κόστος 

ελέγχων, προγραμματισμού, ηχογράφησης μηνυμάτων, επίδειξης του 

νέου εξοπλισμού στο προσωπικό και θέσης σε πλήρη και ομαλή 

λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων, έτοιμων προς χρήση με την 

αναγκαία εσωτερική  αριθμοδότηση, πλην της δαπάνης παροχής 

γραμμών ΟΤΕ. 

  

13 Τέλος, η προσφορά θα περιλαμβάνει και εγγύηση καλής λειτουργίας και 

δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των τηλεφωνικών κέντρων. 

  

 

3.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και παρέχονται δωρεάν.  

Το πλαίσιο Υπηρεσιών της Περιόδου Εγγύησης θα περιλαμβάνει αποκατάσταση των βλαβών 

και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού.   

  

Αφορά στις ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον 

εξοπλισμό προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους 

μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.   

  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι εξής:  

1. Αποκατάσταση των προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού στα σημεία 

εγκατάστασης. 
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 2. Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή τμήματος του εξοπλισμού με άλλο, αυτό 

θα πρέπει να είναι ισοδύναμο ή ανώτερο, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα.   

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την        

εξασφάλιση της συμβατότητας του εξοπλισμού που θα αλλάξει. Ο Ανάδοχος θα 

ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά του νέου εξοπλισμού.  

  

Οι δαπάνες των ανταλλακτικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επισημαίνεται, ότι 

στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των 

τηλεφωνικών κέντρων 

 Ως ώρες κάλυψης της υποστήριξης ορίζεται το χρονικό διάστημα 09.00 – 17.00 για τις 

εργάσιμες ημέρες. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης 

μέχρι και την αποκατάσταση της ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.   

 

                                                                                                                   Ημερομηνία……/……./2020 

Υπογραφή / σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προϋπολογισμός 5.403,22    Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

 

α/α ΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

(τεμ) 

ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

προ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

προ ΦΠΑ ανά είδος 

 

1  

Αιπύτου 10 

Καλαμάτα 

Τηλεφωνικό κέντρο όπως περιγράφεται στην παρ. 

1 του Παραρτήματος Α (α/α : 1) 

1   

2 Ψηφιακής συσκευή προγραμματισμού κέντρου 
(γραμματείας) 

1   

3 Τηλεφωνικές συσκευές 10   

4  
Άργους & 

Αιγίου 
Ναύπλιο 

Τηλεφωνικό κέντρο όπως περιγράφεται στην παρ. 
2 του Παραρτήματος Α (α/α : 1) 

1   

5 Ψηφιακής συσκευή προγραμματισμού κέντρου 
(γραμματείας 

1   

6 Τηλεφωνικές συσκευές 6   

7 UPS ισχύος 1000 VA 1   

8  
 

Φωκαίας 26 
Πάτρα 

Τηλεφωνικό κέντρο όπως περιγράφεται στην παρ. 
3 του Παραρτήματος Α (α/α : 1) 

1   

9 Ψηφιακή συσκευή προγραμματισμού κέντρου 
(γραμματείας) 

1   

10 Τηλεφωνικές συσκευές 10   

11 UPS ισχύος 1000 VA 1   

12  
 

Τάκη 
Πετρόπουλου 

10 Πύργος 

Τηλεφωνικό κέντρο όπως περιγράφεται στην παρ. 
4 του Παραρτήματος Α (α/α : 1) 

1   

13 Ψηφιακή συσκευή προγραμματισμού κέντρου 
(γραμματείας) 

1   

14 Τηλεφωνικές συσκευές 5   

15 Αφορούν τα 
παραπάνω 
κτήρια 

Εργασία εγκατάστασης, διευθέτησης, επίδειξης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία των 
τηλεφωνικών κέντρων 

4   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει 60 μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

Ο  Προσφέρων 

(ημερομηνία) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 


