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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης για τη συντήρηση 

του τηλεφωνικού κέντρου GrandStream των Υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας για το 
έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 2.000,00€).  

 CPVS: [50334110-9]-Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου. 
 
    

 

         Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
           
 
   Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί».  

2. Τις  διατάξεις  του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/Α/27-

12-2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 81320 & 77909 αποφάσεις 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορούν «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 

Β’/4302/30.12.2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α ́/2014), όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α ́/2015). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α ́/2016). 

6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./2482/3-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού 

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης» (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/9-9-19). 

7. Την αριθμ. οικ.570607/7712/12-9-19 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-19). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
Έδεσσα, 14 Μαϊου 2020 

 
  Αρ. Πρ.: οικ. ΠΚΜ 235287/1679 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Φαξ 
Πληροφορίες 
e-mail               

: Διοικητήριο Έδεσσα 
: 58200 
: 2381351221 
: 2381351258  
: Τραίανού Χρυσή 
: chrtraianou@pella.gr 

ΠΡΟΣ:  
Οικονομικούς Φορείς 
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8. Την αρ. 25/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Εγκριση προγράμματος 

εκτελεστέων προμηθειώντης Περιφερειας Κεντρικης Μακεδονιας για το έτος 2020» (ΑΔΑ:Ω3ΜΒ7ΛΛ-

6ΨΞ) 

9. Το α.π.: ΠΚΜ 179913/678/26-3-2020 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων 

Π.Ε. Πέλλας με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύμβαση συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου 

GrandStream της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας» ποσού 2.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%, (ΑΔΑΜ: 

20REQ006483551 2020-03-26). 

10. Το με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 220454/904/06-05-2020 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης 

Συστημάτων Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Αποστολή απαιτήσεων για συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου 

Grandstream». 

11. Την α.π.: ΠΚΜ223447/1630/08-05-2020 (α/α 1989/2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 

2.480,00€ (με ΦΠΑ 24%), με α/α 1950 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 

Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΟΒ97ΛΛ-5Ψ8 και ΑΔΑΜ: 20REQ006675149 

2020-05-08). 

     

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και 

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη συντήρηση του τηλεφωνικού 

κέντρου GrandStream για το έτος 2020. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πέλλας: 

- οικονομικού έτους 2020 και το Φορέα 721, ΚΑΕ 0869.α.01 ποσό 2.480,00 € με ΦΠΑ 24% 

 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.480,00 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό 2.000,00€). 

 

 

 

1. Περιγραφή - Αντικείμενο του έργου:  

 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) Απαίτηση 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

1.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6510 ΝΑΙ 

2.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 160 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP1630 ΝΑΙ 

3.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 10 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP2170 ΝΑΙ 

4.  Άμεση απόκριση τεχνικού (εντός 10 ωρών) ΝΑΙ 

5.  Επίσκεψη Τεχνικού για βλάβες όσες φορές και αν χρειαστεί, χωρίς καμία επιβάρυνση ΝΑΙ 

6.  Άμεση επέμβαση και επίλυση προβλημάτων με απομακρυσμένη υποστήριξη (Remote Support) <= 30’ 

7.  Προληπτική συντήρηση & ετήσιος τεχνικός έλεγχος 2/έτος 

8.  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό  ΝΑΙ 

9.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου ΝΑΙ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) Απαίτηση 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

10.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό των τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

11.  Έκπτωση στον τιμοκατάλογο των προϊόντων και των υπηρεσιών για βλάβες εκτός συμβολαίου ΝΑΙ 

12.  Προσθήκη ή αναδρομολόγηση τηλεφωνικών γραμμών και τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

13.  Παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου (δημιουργία ring groups, extensions κ.λπ.) ΝΑΙ 

14.  Παραμετροποίηση τηλεφωνικών συσκευών (φραγές, καταχωρήσεις, αλλαγές κ.λπ.) ΝΑΙ 

15.  
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας παραμετροποίησης Software τηλεφωνικού 
κέντρου – Επανεγκατάσταση/ restore Software τηλεφωνικού κέντρου 

ΝΑΙ 

16.  Εγγραφή και θέση σε λειτουργία ηχητικών μηνυμάτων ΝΑΙ 

17.  Παρουσία τεχνικού σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία ΝΑΙ 

18.  Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου σε περίπτωση που η επισκευή είναι αδύνατη ΝΑΙ 

 

 

2. Προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται 

2.1 Ό ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια για τις εργασίες που θα αναλάβει. 

2.2 Ο ανάδοχος συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας που αφορούν τις 

εργασίες συντήρησης 

2.3  Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για 

την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε 

άλλης Αρχής. 

2.4 Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο για την παραπάνω συντήρηση από αυτόν 

Τεχνικό Προσωπικό (εφόσον υπάρχει). 

2.5 Η παρούσα σύμβαση από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Π.Κ.Μ. θα παρακολουθείται από την 

Επιτροπή  Παρακολούθησης και παραλαβής. 

2.6 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται με αναλώσιμα υλικά του αναδόχου, ενώ εφόσον κατά την επισκευή   

βλάβης προκύψει ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών θα χρεώνεται ο φορέας μόνον τα ανταλλακτικά 

εφόσον γνωμοδοτήσει θετικά προς τούτο η αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕ Πέλλας κατόπιν σχετικής τεχνικής 

έκθεσης του αναδόχου.   

 

 

3. Όροι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) 

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει 
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την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 

που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της 

ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

 

4. Σύνταξη προσφορών 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως 

προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6).  

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

Αναδόχου, όπως περιγράφεται το άρθρο 7. 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 

5. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον, από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, 

αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες που δέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την 

παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό. 

 

 

6. Δικαιολογητικά συμμετοχής                                                      

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, συνεταιρισμοί (βλ. άρθρο 3 – όροι συμμετοχής) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :α) έλαβε γνώση και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης β) πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας 

πρόσκληση γ) ότι η προσφορά του ισχύει για 60 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού δ) ότι έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. από όπου να προκύπτει η έναρξη 

της δραστηριότητας στο αντικείμενο καθώς και ότι παραμένει σε ισχύ ε) ότι είναι εγγεγραμμένος στο 

Επιμελητήριο κατά την υποβολή της προσφοράς του στ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος ζ) ότι έχει 

εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές και η) ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
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 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., 

Ι.Κ.Ε.),τους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Οικονομική προσφορά 

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να συμπληρώσουν επί αποκλεισμού, τον  

παρακάτω Πίνακα. 

Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του 

προκηρυσσομένων υπηρεσιών.  

 

 

 

8. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από την 

αρμόδια Επιτροπή, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης. 

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί  αρχικά  ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  

τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής  θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». 

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων με την χαμηλότερη 

τιμή επί του συνολικού έργου. 

 

 

10. Τρόπος και τόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε φάκελο (σύμφωνα με το άρθρο 

4) μέχρι τις 21-05-2020 και ώρα 15:00 π.μ. στο γραφείο 319, Γραμματεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-

Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200.   

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία. 

                                  

     Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής 

τηλέφωνα : 2381351250 - 221 
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Ακολουθούν τα εξής Παραρτήματα :  

Παράρτημα 1 : Πίνακες - προϋπολογισμοί 
Παράρτημα 2 : Τεχνικές Προδιαγραφές - Υποχρεώσεις συντηρητή 
Παράρτημα 3 : Έντυπα συμπλήρωσης από τον Μειοδότη (Οικονομική προσφορά)  
 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο της προσφοράς θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για τη συντήρηση για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου GrandStream για 

το έτος 2020. 

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής http://pella.pkm.gov.gr 

 

 

 

 

 

  
                             

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ        
 
 
 

Ιορδάνης Τζαμτζής   

Ο Εισηγητής Ο Προϊστ/νος Ο Υποδ/ντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) Απαίτηση 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

19.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6510 ΝΑΙ 

20.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 160 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP1630 ΝΑΙ 

21.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 10 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP2170 ΝΑΙ 

22.  Άμεση απόκριση τεχνικού (εντός 10 ωρών) ΝΑΙ 

23.  Επίσκεψη Τεχνικού για βλάβες όσες φορές και αν χρειαστεί, χωρίς καμία επιβάρυνση ΝΑΙ 

24.  Άμεση επέμβαση και επίλυση προβλημάτων με απομακρυσμένη υποστήριξη (Remote Support) <= 30’ 

25.  Προληπτική συντήρηση & ετήσιος τεχνικός έλεγχος 2/έτος 

26.  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό  ΝΑΙ 

27.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου ΝΑΙ 

28.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό των τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

29.  Έκπτωση στον τιμοκατάλογο των προϊόντων και των υπηρεσιών για βλάβες εκτός συμβολαίου ΝΑΙ 

30.  Προσθήκη ή αναδρομολόγηση τηλεφωνικών γραμμών και τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

31.  Παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου (δημιουργία ring groups, extensions κ.λπ.) ΝΑΙ 

32.  Παραμετροποίηση τηλεφωνικών συσκευών (φραγές, καταχωρήσεις, αλλαγές κ.λπ.) ΝΑΙ 

33.  
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας παραμετροποίησης Software τηλεφωνικού 
κέντρου – Επανεγκατάσταση/ restore Software τηλεφωνικού κέντρου 

ΝΑΙ 

34.  Εγγραφή και θέση σε λειτουργία ηχητικών μηνυμάτων ΝΑΙ 

35.  Παρουσία τεχνικού σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία ΝΑΙ 

36.  Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου σε περίπτωση που η επισκευή είναι αδύνατη ΝΑΙ 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:   2.000,00€ 
 

Φ.Π.Α. 24%:  480,00€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.480,00€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 
 
2.1 Ό ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια για τις εργασίες που θα αναλάβει. 

2.2 Ο ανάδοχος συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας που αφορούν τις 

εργασίες συντήρησης. 

2.3  Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για 

την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε 

άλλης Αρχής. 

2.4 Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο για την παραπάνω συντήρηση από αυτόν 

Τεχνικό Προσωπικό (εφόσον υπάρχει). 

2.5 Η παρούσα σύμβαση από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Π.Κ.Μ. θα παρακολουθείται από την 

Επιτροπή  Παρακολούθησης και παραλαβής. 

2.6 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται με αναλώσιμα υλικά του αναδόχου, ενώ εφόσον κατά την επισκευή   

βλάβης προκύψει ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών θα χρεώνεται ο φορέας μόνον τα ανταλλακτικά 

εφόσον γνωμοδοτήσει θετικά προς τούτο η αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕ Πέλλας κατόπιν σχετικής τεχνικής 

έκθεσης του αναδόχου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για τη συντήρηση για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου GrandStream για 

το έτος 2020. 

 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) Απαίτηση 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

37.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6510 ΝΑΙ 

38.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 160 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP1630 ΝΑΙ 

39.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 10 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP2170 ΝΑΙ 

40.  Άμεση απόκριση τεχνικού (εντός 10 ωρών) ΝΑΙ 

41.  Επίσκεψη Τεχνικού για βλάβες όσες φορές και αν χρειαστεί, χωρίς καμία επιβάρυνση ΝΑΙ 

42.  Άμεση επέμβαση και επίλυση προβλημάτων με απομακρυσμένη υποστήριξη (Remote Support) <= 30’ 

43.  Προληπτική συντήρηση & ετήσιος τεχνικός έλεγχος 2/έτος 

44.  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό  ΝΑΙ 

45.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου ΝΑΙ 

46.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό των τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

47.  Έκπτωση στον τιμοκατάλογο των προϊόντων και των υπηρεσιών για βλάβες εκτός συμβολαίου ΝΑΙ 

48.  Προσθήκη ή αναδρομολόγηση τηλεφωνικών γραμμών και τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

49.  Παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου (δημιουργία ring groups, extensions κ.λπ.) ΝΑΙ 

50.  Παραμετροποίηση τηλεφωνικών συσκευών (φραγές, καταχωρήσεις, αλλαγές κ.λπ.) ΝΑΙ 

51.  
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας παραμετροποίησης Software τηλεφωνικού 
κέντρου – Επανεγκατάσταση/ restore Software τηλεφωνικού κέντρου 

ΝΑΙ 

52.  Εγγραφή και θέση σε λειτουργία ηχητικών μηνυμάτων ΝΑΙ 

53.  Παρουσία τεχνικού σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία ΝΑΙ 

54.  Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου σε περίπτωση που η επισκευή είναι αδύνατη ΝΑΙ 

 

                  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

                     Φ.Π.Α. 24%: 

           ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 

  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 
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