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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ!ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

!«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ!ΔΥΟ!(2)!ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ!ΚΕΝΤΡΩΝ!ΚΑΙ!ΤΩΝ!
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ!ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ!ΣΥΣΚΕΥΩΝ!!!

ΤΟΥ!ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ!ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 
 
Το# Πανεπιστ,-ιο# Πελοπονν,σου# σ0-φωνα# -ε# την# υπ’# αριθ.# 8/08.03.2016#
Απ9φαση#της#Συγκλ,του,#(ΑΔΑ:#6817469Β7ΔIΠ6Θ)#περL#Mγκρισης#δαπOνης#-Mσω#
της# διαδικασLας# απευθεLας# ανOθεσης,# -ε# αντικεL-ενο# την# προ-,θεια# δ0ο# (2)#
τηλεφωνικQν# κMντρων# και# των# αναγκαLων# τηλεφωνικQν# συσκευQν,# (CPV:#
32541000I7#Εξοπλισ-9ς#τηλεφωνικQν#κMντρων)#
#
Σας# γνωστοποιεL# 9τι# θα# προβεL# -ε# τη# διαδικασLα# της# διενMργειας# πρ9σκλησης#
εκδ,λωσης# ενδιαφMροντος# στην# απευθεLας# ανOθεση,# -ε# σφραγισ-Mνες#
προσφορMς# και# -ε# κριτ,ριο# κατακ0ρωσης# τη! συνολικJ! χαMηλNτερη! τιMJ# για#
την#προ-,θεια#δ0ο#(2)#τηλεφωνικQν#κMντρων#και#των#αναγκαLων#τηλεφωνικQν#
συσκευQν.##
#
Συγκεκρι-Mνα#:##
ΑντικεL-ενο# της# απευθεLας# ανOθεσης# εLναι# η# προ-,θεια# δ0ο# (2)# τηλεφωνικQν#
κMντρων# και# των# αναγκαLων# τηλεφωνικQν# συσκευQν,# προκει-Mνου# να#
αντι-ετωπιστο0ν# τα# προβλ,-ατα# που# παρουσιOζονται# τ9σο# στο# τηλεφωνικ9#
κMντρο#των#ΔιοικητικQν#ΥπηρεσιQν#9σο#και#στο#βασικ9#τηλεφωνικ9#κMντρο#στις#
εγκαταστOσεις# των# τηλεπικοινωνιακQν# υποδο-Qν# του# Πανεπιστη-Lου#
Πελοπονν,σου.#
#
Το#συνολικ9#ποσ9#(αξLα#+#ΦΠΑ)#της#προ-,θειας#δε#θα#πρMπει#να#υπερβαLνει#τα#
10.000##ευρQ.#
#
Κριτ,ριο#Αξιολ9γησης#αποτελεL#η#Συνολικ,#χα-ηλ9τερη#τι-,#των#ειδQν#-ε#την#
προϋπ9θεση# να# πληροL# τις# παρακOτω# # απαιτο0-ενες# προδιαγραφMς.# (ΠLνακας#
προδιαγραφQν#–#ΠαρOρτη-α#I).#
#
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Επιση-αLνεται# 9τι# οι# τεχνικMς# απαιτ,σεις#που#περιλα-βOνονται# στην#παρο0σα#
ανακοLνωση#καθορLζουν#τα#ελOχιστα#απαιτο0-ενα#χαρακτηριστικO#και#συνεπQς#
προσφορMς# -ε# επιπλMον# προσφερ9-ενα# χαρακτηριστικO# πMραν# των# παραπOνω##
τεχνικQν#προδιαγραφQν#δεν#απορρLπτονται# υπ9# την#προϋπ9θεση#να# εLναι#στα#
πλαLσια#του#ανωτMρω#προϋπολογισ-ο0.#
Δεν#γLνονται#δεκτMς#αντιπροσφορMς#και#εναλλακτικMς#προσφορMς.#Σε#περLπτωση#
που#υποβληθο0ν#δεν#θα#ληφθο0ν#υπ9ψη.!
!

ΠροσφορRς!γUνονται!δεκτRς!για!το!σWνολο!των!υπN!προMJθεια!ειδ[ν#
#
Οι# προσφορMς# αποστMλλονται# σε# σφραγισMRνο# # φOκελο# -ε# την# Mνδειξη#
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ#για#προ-,θεια#δ0ο# (2)#τηλεφωνικQν#κMντρων#και#των#αναγκαLων#
τηλεφωνικQν#συσκευQν#για# την#αντι-ετQπιση#προβλη-Oτων#προβλ,-ατα#που#
παρουσιOζονται# στο# τηλεφωνικ9# κMντρο# των# ΔιοικητικQν# ΥπηρεσιQν# και# στο#
βασικ9# τηλεφωνικ9# κMντρο# στις# εγκαταστOσεις# των# τηλεπικοινωνιακQν#
υποδο-Qν# του# Πανεπιστη-Lου# Πελοπονν,σου»# -Mχρι# την# ΠRMπτη! στις!
02/06/2016#και##[ρα!10.00!π.M.#στην#παρακOτω#διε0θυνση:#
#
ΠληροφορLες:#########
#
######################################Πανεπιστ,-ιο#Πελοπονν,σου##
##########################Ερυθρο0#Σταυρο0#28#&#ΚαρυωτOκηIΠρυτανεLα#

22100#ΤρLπολη#
Τ-,-α#Προ-ηθειQν:#ΤσQκου#Βασιλικ,#(2710I372111)#

#Διε0θυνση#ΠληροφοριακQν#Συστη-Oτων:#ΓεQργιος#ΒοργιOς#(2710I372276)#
#
ΠροσφορMς# που# παραλα-βOνονται# -ετO# την# παραπOνω# η-ερο-ηνLα# και# Qρα,#
επιστρMφονται#ως#εκπρ9θεσ-ες.##
ΕπιπλMον#στον#κυρLως##φOκελο#κOθε#προσφορOς#πρMπει#να#αναγρOφονται#
ευκρινQς#:#

Α)#Η#λMξη#ΠΡΟΣΦΟΡΑ,#-ε#κεφαλαLα#γρO--ατα.#
Β)#Ο#πλ,ρης#τLτλος#της#αρ-9διας#ΥπηρεσLας#που#διενεργεL#την#προ-,θεια.#
Γ)#Ο#αριθ-9ς#πρωτοκ9λλου#της#ανακοLνωσης##
Δ)#Η#η-ερο-ηνLα#διενMργειας#της#διαδικασLας#της#-ε#απευθεLας#ανOθεση.#
Ε)#Τα#στοιχεLα#του#αποστολMα.#
#
Οι# συ--ετMχοντες# στο# διαγωνισ-9# πρMπει# υποχρεωτικO# να# Mχουν#
υπογεγρα--Mνη#τ9σο#την#τεχνικ,#9σο#και#την#οικονο-ικ,#τους#προσφορO.# 
!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!ΚΥΡΙΩΣ!ΦΑΚΕΛΟΥ!ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!#
#
Α.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ# ΜΕ# ΤΑ# ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ# ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ# (ΚατατLθενται#
ΥποχρεωτικO#&#-ε#Ποιν,#Αποκλεισ-ο0)##
#
Εντ9ς# του# κ0ριου# φακMλου# της# προσφορOς# θα# πρMπει# να# περιλα-βOνονται# τα#
εξ,ς#ΔικαιολογητικO:##
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Οι#υποψ,φιοι#απαιτεLται#να#υποβOλλουν#-αζL#-ε#την#προσφορO#τους:##
Α)#Υπε0θυνη#Δ,λωση#της#παρ.#4#του#Oρθρου#8#του#Ν.#1599/1986#(ΦΕΚ#Α΄75),##στην#
οποLα#θα#αναγρOφονται#:# 
 

• τα# στοιχεLα# της# ανακοLνωσης,# για# την# οποLα# υποβOλουν# προσφορO,#
επιπλMον# να# δηλQνεται# 9τι,# -Mχρι# και# την# η-Mρα# υποβολ,ς# της#
προσφορOς#τους#:##

• δεν# τελο0ν# σε# πτQχευση# και,# επLσης,# 9τι# δεν# τελο0ν# σε# διαδικασLα#
κ,ρυξης#πτQχευσης.##

• εLναι# φορολογικO# και# ασφαλιστικO# εν,-εροι# ως# προς# τις# υποχρεQσεις#
τους,# που# αφορο0ν# τις# εισφορMς# κοινωνικ,ς# ασφOλισης# (κ0ριας# και#
επικουρικ,ς)#και#ως#προς#τις#φορολογικMς#υποχρεQσεις#τους,##

• εLναι# εγγεγρα--Mνοι# στο# οικεLο# Επι-ελητ,ριο# ,# σε# ισοδ0να-ες#
επαγγελ-ατικMς# οργανQσεις# της# χQρας# εγκατOστασ,ς# τους,# κατO# την#
η-Mρα#διενMργειας#του#διαγωνισ-ο0,# 

 
Β)#Νο-ι-οποιητικO#Mγγραφα#(Θα#πρMπει#να#κατατεθο0ν#και#9λα#τα#απαραLτητα#
παραστατικO# Mγγραφα,# δηλ.,# ενδεικτικO# καταστατικO,# δη-οσιε0σεις# σε# ΦΕΚ,# ,#
ΠρωτοδικεLο,# πρακτικO# κλπ.),# που# θα# αποδεικν0ουν# την# εν# γMνει# νο-ικ,# του#
κατOσταση#και#τα#9ργανα#εκπροσQπησ,ς#του.##
#
Β#)#ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ#ΜΕ#ΤΕΧΝΙΚΑ#ΣΤΟΙΧΕΙΑ#
Εντ9ς# του# κυρLως# φακMλου# της# προσφορOς# πρMπει# να# περιλα-βOνεται#
υποφOκελος#-ε#τα#τεχνικO#στοιχεLα#της#προσφορOς.#
Ο# υποφOκελος# θα# πρMπει# ΥποχρεωτικO# &# -ε# Ποιν,# Αποκλεισ-ο0# να#
περιλα-βOνει#:#

1. Tον# πLνακα# του# Παραρτ,-ατος# 1# (τεχνικMς# προδιαγραφMς)#
συ-πληρω-Mνο#ευκρινQς##

2. ΦυλλOδια#κατασκευαστ,#των#προσφερ9-ενων#ειδQν##
#

Γ.#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ#ΠΡΟΣΦΟΡΑ##
Η# οικονο-ικ,# προσφορO# πρMπει# να# περιMχει# υποχρεωτικO# και# -ε# ποιν,#
αποκλεισ-ο0,#τον#πLνακα#του#ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ#ΙΙ#της#παρο0σης#ανακοLνωσης#
συ-πληρω-Mνο#ευκρινQς.##
#
Οι#τι-Mς#των#προσφερ9-ενων#ειδQν,#θα#πρMπει#απαραιτ,τως#να#εκφρOζονται#σε#
ΕΥΡΩ#(€).#Η#στρογγυλοποLηση#θα#γLνεται#-Mχρι#και#το#δε0τερο#δεκαδικ9#ψηφLο.#
Στις# τι-Mς# ΧωρLς# Φ.Π.Α.,# θα# περιλα-βOνονται# 9λες# οι# τυχ9ν# υπMρ# τρLτων#
κρατ,σεις,# ως# και# κOθε# Oλλη# επιβOρυνση,# ενQ# στις# τι-Mς# Με# Φ.Π.Α.,# θα#
υπολογισθεL#επιπρ9σθετα#και#ΦΠΑ#.#Η#τι-,#χωρLς#Φ.Π.Α.#θα#λα-βOνεται#υπ9ψη#
για#τη#σ0γκριση#των#προσφορQν.#Σε#περLπτωση#λογιστικ,ς#ασυ-φωνLας#-εταξ0#
της# τι-,ς# -ονOδας# και# της# συνολικ,ς# τι-,ς,# υπερισχ0ει# η# τι-,# που# δLνει# το#
ευνοϊκ9τερο#για#το#Πανεπιστ,-ιο#Πελοπονν,σου#αποτMλεσ-α.##
#
Εφ9σον# απ9# την# προσφορO# δεν# προκ0πτει# -ε# σαφ,νεια# η# προσφερ9-ενη# τι-,#
για# κOποιο# εLδος,# η# προσφορO# για# το# συγκεκρι-Mνο# εLδος# απορρLπτεται# ως#
απαρOδεκτη.#ΠροσφορMς#που#θMτουν#9ρο#αναπροσαρ-ογ,ς#τι-Qν#απορρLπτονται#
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ως# απαρOδεκτες.# ΠροσφορMς# που# δLνουν# τι-Mς# σε# συνOλλαγ-α# ,# ρ,τρα#
συναλλOγ-ατος#απορρLπτονται#ως#απαρOδεκτες. 
!

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ!#
Οι#προσφορMς#δεν#πρMπει#να#Mχουν#ξMσ-ατα,#σβησL-ατα,#προσθ,κες,#διορθQσεις.#
ΕOν# υπOρχει# στην# προσφορO# οποιαδ,ποτε# δι9ρθωση,# αυτ,# πρMπει# να# εLναι#
καθαρογρα--Mνη# και# -ονογραφη-Mνη# απ9# τον# προσφMροντα,# το# δε# αρ-9διο#
9ργανο#παραλαβ,ς#και#αποσφρOγισης#των#προσφορQν#πρMπει#κατO#τον#Mλεγχο#
να#καθαρογρOψει#την#τυχ9ν#δι9ρθωση#και#να#-ονογρOψει#και#σφραγLσει#αυτ,.#Η#
προσφορO#απορρLπτεται#9ταν#υπOρχουν#σε#αυτ,#διορθQσεις#που#την#καθιστο0ν#
ασαφ,,#κατO#την#κρLση#του#οργOνου#αξιολ9γησης#των#προσφορQν.##
Η#επιτροπ,#διενMργειας#και#αξιολ9γησης#δ0ναται#κατO#την#κρLση#της#να#καλMσει#
τους# προσφMροντες# να# συ-πληρQσουν# τυχ9ν# ελλεLψεις# ,# να# αποκλεLσει# τους#
προσφMροντες#που#δεν#θα#αποκαταστ,σουν#τις#ελλεLψεις#εντ9ς#του#οριζ9-ενου#
απ9#αυτ,ν#χρ9νο 
!

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ!ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ!#
Η# αποσφρOγιση# των# προσφορQν# γLνεται# δη-9σια,# την# η-Mρα# και# Qρα#
διενMργειας# της# ανακοLνωσης# # ενQπιον# της# Επιτροπ,ς# ΔιενMργειας# και#
Αξιολ9γησης.# ΚατO# την# αποσφρOγιση# των# προσφορQν# απ9# την# Επιτροπ,#
-πορο0ν#να#παρLστανται#οι#προσφMροντες#,#οι#ν9-ι-οι#εκπρ9σωποL#τους.##
ΜετO# την# αποσφρOγιση# των# προσφορQν# η# επιτροπ,# προβαLνει# στην#
καταχQρηση# αυτQν# που# υπMβαλαν# προσφορMς# και# τον# Mλεγχο# των#
δικαιολογητικQν#που#κατMθεσαν.#!
!

ΠροσφορRς!που!απορρUπτονται!για!τυπικοWς!λNγους!αποκλεUονται!απN!την!

περαιτRρω!αξιολNγηση.!#
#
wσοι#δικαιο0νται,#σ0-φωνα#-ε#τα#παραπOνω,#να#παρευρLσκονται#στη#διαδικασLα#
αποσφρOγισης#των#προσφορQν,#-πορο0ν#-ε#αLτη-α#τους#να#λα-βOνουν#γνQση#
των# συ--ετεχ9ντων,# των# τι-Qν# που# προσφMρθηκαν,# καθQς# και# 9λων# των#
εγγρOφων# που# αφορο0ν# στη# συγκεκρι-Mνη# προ-,θεια# συ-περιλα-βανο-Mνων#
και#των#προσφορQν.##
#
Σε!περUπτωση!συν!υποβολJς!Mε!την!προσφορ_!στοιχεUων!και!πληροφορι[ν!

εMπιστευτικοW! χαρακτJρα! που! η! τυχNν! γνωστοποUησJ! τους! στους!

συνυποψJφιους!θα!Rθιγε!τα!RννοMα!συMφRροντ_!τους,!ο!προσφRρων!οφεUλει!

να! σηMει[νει! επ’! αυτ[ν! την! Rνδειξη! «πληροφορUες! εMπιστευτικοW!

χαρακτJρα».! Σε! αντUθετη! περUπτωση! θα! δWνανται! να! λαMβ_νουν! γν[ση!

αυτ[ν! των! πληροφορι[ν! οι! συνυποψJφιοι.! Η! Rννοια! της! πληροφορUας!

εMπιστευτικοW!χαρακτJρα!αφορ_!MNνον!την!προστασUα!του!απορρJτου!που!

καλWπτει!τεχνικ_!J!εMπορικ_!ζητJMατα!της!επιχεUρησης!του!υποψηφUου.  
 
!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ!#
Η# Επιτροπ,# ΔιενMργειας# και# Αξιολ9γησης# της# ανακοLνωσης,# προβαLνει# αρχικO#
στον# Mλεγχο# των# δικαιολογητικQν# συ--ετοχ,ς# και# στη# συνMχεια# στην#
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αξιολ9γηση#των#προσφορQν#ελMγχοντας#αν#τα#προσφερ9-ενα#εLδη#πληρο0ν#τις#
απαιτ,σεις#9πως#αυτMς#ορLζονται#στο#ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Ι#(ΠLνακας#προδιαγραφQν)##
της#παρο0σης.##
#
wλοι#οι#9ροι#των#τεχνικQν#προδιαγραφQν#εLναι#απαρOβατοι#και#η#οποιαδ,ποτε#
-η# συ--9ρφωση# προς# αυτο0ς# συνεπOγεται# απ9ρριψη# προσφορOς# και# -η#
συ--ετοχ,#στην#αξιολ9γηση#της#οικονο-ικ,ς#προσφορOς.#
#
Η#οικονο-ικ,#αξιολ9γηση#και#κατακ0ρωση#των#προς#προ-,θεια#ειδQν#θα#γLνει#
-ε#κριτ,ριο#κατακ0ρωσης#τη#συνολικ,#χα-ηλ9τερη#τι-,.#
#
Το# Oνοιγ-α# των# προσφορQν# θα# γLνει# η-Mρα#ΠRMπτη! στις! 02/06/2016# και#[ρα!
11.00! π.M.! στη# Δ/νση# Οικονο-ικ,ς# ΔιαχεLρισης# «Τ-,-α# Προ-ηθειQν»# Κεντρικ9#
ΚτLριο#Ο.Α.Ε.Δ.#του#Πανεπιστη-Lου#Πελοπονν,σου#στην#ΤρLπολη.##
#
Οι# προσφορMς# ισχ0ουν# και# δεσ-ε0ουν# τους# προ-ηθευτMς# 120! ηMRρες! απ9# την#
η-ερο-ηνLα# κατOθεσης,# καθQς# και# για# το# χρ9νο# που# οι# διαγωνιζ9-ενοι#
αποδMχονται#να#παρατεLνουν#την#προσφορO#τους.#
Η# ισχ0ς# της# προσφορOς# δ0ναται# να# παραταθεL,# εφ9σον# ζητηθεL# απ9# την##
αναθMτουσα#αρχ,#πριν#απ9#τη#λ,ξη#της,#-ε#Mγγραφη#δ,λωση#του#συ--ετMχοντα.#
Ο#ανOδοχος#υποχρεο0ται#να#παραδQσει#την#προ-,θεια#-ε#δικO#του#Mξοδα#εντ9ς#
τρι_ντα!(30)!ηMερ[ν#απ9#την#υπογραφ,#της#σ0-βασης.(προσωριν,#παραλαβ,).#
Η# οριστικ,# παραλαβ,# της# προ-,θειας# (Πρωτ9κολλο# Οριστικ,ς# και# Ποιοτικ,ς#
Παραλαβ,ς)# θα# πρMπει# να# ολοκληρωθεL# εντ9ς# τρι_ντα! (30)! ηMερ[ν# απ9# την#
συ-βατικO# καθορισ-Mνη# η-ερο-ηνLα# για# την# ολοκλ,ρωση# της# προσωριν,ς# του#
παραλαβ,ς#
Τα# Mξοδα# αποστολ,ς,# ασφOλισης# και# οτιδ,ποτε# σχετικ9# -ε# την# παρOδοση# της#
προ-,θειας#θα#βαρ0νουν#τον#προ-ηθευτ,.##
#
ΠληροφορLες#:##ΤσQκου#Βασιλικ,,#τηλ.#:#2710372107I372111,#fax.#2710372108#
#
ΠληροφορLες:# Για# τεχνικMς# προδιαγραφMς,# ΓεQργιος# ΒοργιOς,# τηλ.# :# 2710I
372276.#
#
ΕπισυνOπτονται#:#!
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ!Ι!:!ΠΙΝΑΚΑΣ!ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ!ΙΙ!:!!ΠΙΝΑΚΑΣ!ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ!ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! 
τα#οποLα#αποτελο0ν#αναπ9σπαστα#-Mρη#της#παρο0σας#ανακοLνωσης##

 
Για!το!ΠανεπιστJMιο!ΠελοποννJσου!

Ο!ΑναπληρωτJς!ΠρWτανη!!

ΟικονοMικJς!ΔιαχεUρισης!και!ΝRων!Τεχνολογι[ν!

!

ΑναπληρωτJς!ΚαθηγητJς!!

!Γε[ργιος!ΛRπουρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ'Ι':'ΠΙΝΑΚΑΣ'ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Συνοπτική περιγραφή: Τηλεφωνικά Κέντρα  
Αριθµός µονάδων: 2 (PBX-A και PBX-B). Επιπλέον τηλεφωνικές συσκευές όπως προδιαγράφεται. 
Προϋπολογισµός είδους: 10.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
Ταξινόµηση κατά CPV : 32541000-7 Εξοπλισµός τηλεφωνικών κέντρων 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό πρου ̈πολογισµό (ΚΑΕ 1779- Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά). 
 
Τα τηλεφωνικά κέντρα PBX-A και PBX-B θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά κτίρια και θα ενοποιηθούν λειτουργικά µέσω TCIP/IP.  
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 
ή/και Σχόλια 

PBX-A PBX       
PBX-A.1 Πλήθος µονάδων ≥ 1     

PBX-A.2 Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής NAI 
    

PBX-A.3 Δυνατότητα επέκτασης µε κατάλληλη µονάδα. ΝΑΙ 
    

PBX-A.4 
Δυνατότητα αναβάθµισης λογισµικού συσκευής 
(firmware) ΝΑΙ 

    

PBX-A.5 
Υποστήριξη SIP/H323 trunk τουλάχιστον 8 καναλιών για 
επικοινωνία µε δεύτερο τηλεφωνικό κέντρο PBX-B NAI 

    

PBX-A.6 Υποστήριξη Q-Siq πρωτοκόλλου ΝΑΙ     

PBX-A.7 
Ενσωµατωµένη δυνατότητα ενοποίησης µεταξύ των 
PBX-A και PBX-B µέσω TCP/IP ΝΑΙ 

    

PBX-A.8 
Υποστήριξη ISDN PRI30/E1 κάρτας κατάλληλης για 
σύνδεση µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. NAI 

    

PBX-A.9 
Υποστήριξη 4-port BRI card για σύνδεση στο δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο. NAI 
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PBX-A.10 
Αριθµός θυρών για σύνδεση αναλογικών τηλεφωνικών 
συσκευών  >= 40 

    

PBX-A.11 
Αριθµός θυρών για σύνδεση ψηφιακών τηλεφωνικών 
συσκευών  >= 16 

    

PBX-A.12 
Δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης σε όλες τις 
τηλεφωνικές συσκευές (αναλογικές και ψηφιακές) NAI 

    

PBX-A.13 

Όλα τα υποσυστήµατα του τηλεφωνικού κέντρου 
(µητρική πλακέτα, κάρτες επέκτασης) να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή ΝΑΙ 

    

PBX-A.14 Εγγύηση ≥ 1 χρόνια     
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 
ή/και Σχόλια 

PBX-Β         
PBX-Β.1 Πλήθος µονάδων ≥ 1     

PBX-Β.2 Του ίδιου κατασκευαστή µε PBX-A NAI 
    

PBX-Β.3 Δυνατότητα επέκτασης µε κατάλληλη µονάδα. ΝΑΙ 
    

PBX-Β.4 
Δυνατότητα αναβάθµισης λογισµικού συσκευής 
(firmware) ΝΑΙ 

    

PBX-Β.5 
Υποστήριξη SIP/H323 trunk τουλάχιστον 8 καναλιών για 
επικοινωνία µε δεύτερο τηλεφωνικό κέντρο PBX-A ΝΑΙ 

    

PBX-Β.6 Υποστήριξη Q-Siq πρωτοκόλλου ΝΑΙ     

PBX-A.7 
Ενσωµατωµένη δυνατότητα ενοποίησης µεταξύ των PBX-
A και PBX-B µέσω TCP/IP ΝΑΙ 

    

PBX-Β.8 
Υποστήριξη 4-port BRI card για σύνδεση στο δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο. ΝΑΙ 
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PBX-Β.9 
Αριθµός πορτών για σύνδεση αναλογικών τηλεφωνικών 
συσκευών  >= 24 

    

PBX-Β.10 
Αριθµός πορτών για σύνδεση ψηφιακών τηλεφωνικών 
συσκευών  >= 10 

    

PBX-Β.11 
Δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης σε όλες τις 
τηλεφωνικές συσκευές (αναλογικές και ψηφιακές) ΝΑΙ 

    

PBX-Β.12 

Όλα τα υποσυστήµατα του τηλεφωνικού κέντρου 
(µητρική πλακέτα, κάρτες επέκτασης) να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή. ΝΑΙ 

    

PBX-Β.13 Εγγύηση ≥ 1 χρόνια     
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά 

Φυλλάδια, ή/και 
Σχόλια 

Α.Phone Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές       
Α.Phone.1 Πλήθος µονάδων ≥ 8     

Α.Phone.2 Του ίδιου κατασκευαστή µε PBX-A ΝΑΙ 
    

Α.Phone.3 Αριθµός γραµµών σύνδεσης  =1     

Α.Phone.4 
Πλήκτρα µνηµών απευθείας επιλογής ≥10 και 20 µε 
πάτηµα 2 πλήκτρων ΝΑΙ 

    

Α.Phone.5 Μνήµες επανάκλησης  ≥  20      
Α.Phone.6 Δυνατότητα αυτόµατης επανάκλησης ΝΑΙ     

Α.Phone.7 Εισαγωγή 50 ονοµάτων σε τηλεφωνικό ευρετήριο NAI 
    

Α.Phone.8 Τονική µέθοδος επιλογής NAI     
Α.Phone.9 Ρυθµιζόµενη ένταση κουδουνιού NAI     
Α.Phone.10 Οθόνη τύπου LCD 3 γραµµών 16 ψηφίων NAI     
Α.Phone.11 Δυνατότητα ανοιχτής συνοµιλίας ΝΑΙ     
Α.Phone.12 Ρύθµιση έντασης ανοιχτής συνοµιλίας ΝΑΙ     
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Α.Phone.13 Ρύθµιση έντασης ακουστικού ΝΑΙ     
Α.Phone.14 Ηλεκτρονική αναµονή µε µουσική ΝΑΙ     
Α.Phone.15 Κλείδωµα πληκτρολογίου ΝΑΙ     
Α.Phone.16 Φραγή εξερχόµενων κλήσεων ΝΑΙ     
Α.Phone.17 Αναµονή κλήσης (µε τόνο) ΝΑΙ     
Α.Phone.18 Αναγνώριση κλήσης FSK  ΝΑΙ     

Α.Phone.19 
Εµφάνιση ονόµατος από το ευρετήριο κατά την 
αναγνώριση κλήσης ΝΑΙ 

    

Α.Phone.20 Εγγύηση ≥ 2 χρόνια     
 

 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά 

Φυλλάδια, ή/και 
Σχόλια 

Α.Phone Ασύρµατες Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές   
  

  
WΑ.Phone.1 Πλήθος µονάδων ≥ 7     
WΑ.Phone.2 Του ίδιου κατασκευαστή µε PBX-A ΝΑΙ     
WΑ.Phone.3 Αριθµός γραµµών σύνδεσης 1     
WΑ.Phone.4 Τεχνολογίας DECT/GAP ΝΑΙ     
WΑ.Phone.5 Μνήµες επανάκλησης ≥ 10      
WΑ.Phone.6 Δυνατότητα επανάκλησης αριθµού ΝΑΙ     

WΑ.Phone.7 Εισαγωγή 50 ονοµάτων σε τηλεφωνικό ευρετήριο NAI 
    

WΑ.Phone.8 Τονική µέθοδος επιλογής NAI     
WΑ.Phone.9 Ρυθµιζόµενη ένταση κουδουνιού NAI     

WΑ.Phone.10 
Οθόνη τύπου LCD τουλάχιστον 1 γραµµών 
12ψηφίων NAI 

    

WΑ.Phone.11 Αναγνώριση κλήσης FSK ΝΑΙ     
WΑ.Phone.12 Ρύθµιση έντασης κουδουνισµού ΝΑΙ     
WΑ.Phone.13 Ρύθµιση έντασης ακουστικού ΝΑΙ     
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WΑ.Phone.14 
Κάθε ασύρµατο ακουστικό να συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη βάση. ΝΑΙ 

    

WΑ.Phone.15 Εγγύηση ≥ 2 χρόνια     
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 
ή/και Σχόλια 

D.Phone Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές       
D.PhoneA.1 Πλήθος µονάδων ≥ 24     
D.PhoneA.2 Του ίδιου κατασκευαστή µε PBX-A ΝΑΙ     
D.PhoneA.3 Αριθµός γραµµών σύνδεσης  1     
D.PhoneA.4 Οθόνη τύπου LCD 1 γραµµών 16 ψηφίων NAI     

D.PhoneA.5 
Δυνατότητα ανοιχτής συνοµιλίας µε κατεβασµένο το 
ακουστικό ΝΑΙ 

    

D.PhoneA.6 Ρύθµιση έντασης ανοιχτής συνοµιλίας ΝΑΙ     
D.PhoneA.7 Λειτουργίες FWD και DND ΝΑΙ     
D.PhoneA.8 Αναγνώριση κλήσης  ΝΑΙ     

D.PhoneA.9 
Εµφάνιση ονόµατος από το ευρετήριο κατά την 
αναγνώριση κλήσης ΝΑΙ 

    

D.PhoneA.10 Εγγύηση ≥ 2 χρόνια     
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές 

Υποχρεω
τική 

Απαίτησ
η 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια, 
ή/και Σχόλια 

D.Phone Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές       
D.PhoneB.1 Πλήθος µονάδων ≥ 2     
D.PhoneB.2 Του ίδιου κατασκευαστή µε PBX-A ΝΑΙ     
D.PhoneB.3 Αριθµός γραµµών σύνδεσης 1     
D.PhoneB.4 Οθόνη τύπου LCD 3 γραµµών 16 ψηφίων NAI     
D.PhoneB.5 Αριθµός  προγραµµατιζόµενων πλήκτρων >=24     
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D.PhoneB.6 Δυνατότητα ανοιχτής συνοµιλίας µε κατεβασµένο το ακουστικό ΝΑΙ 
    

D.PhoneB.7 Ρύθµιση έντασης ανοιχτής συνοµιλίας ΝΑΙ     
D.PhoneB.8 Λειτουργίες FWD και DND ΝΑΙ     
D.PhoneB.9 Αναγνώριση κλήσης  ΝΑΙ     

D.PhoneB.10 
Εµφάνιση ονόµατος από το ευρετήριο κατά την αναγνώριση 
κλήσης ΝΑΙ 

    

D.PhoneB.11 Εγγύηση 
≥ 2 
χρόνια 
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!
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

 
Α.Α  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ  

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α)  

1 
Tηλεφωνικό 
κέντρο 
Τύπου Α 

     

2 
Τηλεφωνικό 
κέντρο 
τύπου Β 

     

3 

 
Tηλεφωνικές 
Συσκευές 

 

     

 
!
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