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 ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου GrandStream της Π.Ε. 

Πέλλας για το έτος 2021 . 

 

Το Τμήμα Προμηθειών 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/8-

8-2016) την νομοθεσία περί προμηθειών (Ν.4412/2016). 

2. Την ανάγκη για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου GrandStream της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2021. 

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 της Π.Ε. 

Πέλλας (στο Διοικητήριο Π.Ε. Πέλλας και στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πέλλας στην Έδεσσα) . 

Ειδικότερα: 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510-UCM6204 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

1.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6510 ΝΑΙ 

2.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6204 ΝΑΙ 

3.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 160 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP1630 ΝΑΙ 

4.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 10 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP2170 ΝΑΙ 

5.  Άμεση απόκριση τεχνικού (εντός 10 ωρών) ΝΑΙ 

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

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

8.  Προληπτική συντήρηση & ετήσιος τεχνικός έλεγχος NAI 

9.  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό  ΝΑΙ 

10.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου ΝΑΙ 

11.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό των τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 



 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510-UCM6204 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

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

13.  Προσθήκη ή αναδρομολόγηση τηλεφωνικών γραμμών και τηλεφωνικών συσκευών ΝΑΙ 

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

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

16.  
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας παραμετροποίησης Software τηλεφωνικού 
κέντρου – Επανεγκατάσταση/ restore Software τηλεφωνικού κέντρου 

ΝΑΙ 

17.  Εγγραφή και θέση σε λειτουργία ηχητικών μηνυμάτων ΝΑΙ 

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

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

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα:  

Φορέας 721 του ΚΑΕ 0869.α.01 ποσό 2.480,00€ με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 2.000,00€). 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε κατάλληλα το επισυναπτόμενο υπόδειγμα κατάθεσης 

προσφοράς και να το υποβάλλετε εντός φακέλου στη Διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, 

Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα (Γραφείο 319 – Γραμματεία) έως την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.   

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

δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ        

 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ   



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε την προσφορά 

μας με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου GrandStream της Π.Ε. Πέλλας (στο Διοικητήριο Π.Ε. 

Πέλλας και στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας στην Έδεσσα) . 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ GRANDSTREAM UCM6510-UCM6204 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α  Απαιτήσεις  

20.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6510  

21.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού τηλεφωνικό κέντρο Grandstream UCM6204  

22.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 160 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP1630  

23.  Διαθεσιμότητα εφεδρικού εξοπλισμού 10 τηλεφωνικών συσκευών Grandstream GXP2170  

24.  Άμεση απόκριση τεχνικού (εντός 10 ωρών)  

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

26.  Άμεση επέμβαση και επίλυση προβλημάτων με απομακρυσμένη υποστήριξη (Remote Support)  

27.  Προληπτική συντήρηση & ετήσιος τεχνικός έλεγχος  

28.  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό   

29.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό του τηλεφωνικού κέντρου  

30.  Δωρεάν αναβαθμίσεις στο λογισμικό των τηλεφωνικών συσκευών  

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

32.  Προσθήκη ή αναδρομολόγηση τηλεφωνικών γραμμών και τηλεφωνικών συσκευών  

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

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

35.  
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας παραμετροποίησης Software τηλεφωνικού 
κέντρου – Επανεγκατάσταση/ restore Software τηλεφωνικού κέντρου 

 

36.  Εγγραφή και θέση σε λειτουργία ηχητικών μηνυμάτων  

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

38.  Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου σε περίπτωση που η επισκευή είναι αδύνατη  

 

Η οικονομική προσφορά της επιχείρησής μας έχει ως εξής: 

Α.Φ.Μ. : 

Επωνυμία : 

Έδρα Επιχείρησης : 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. : 

Τιμή με Φ.Π.Α. : 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του διαστήματος παροχής της υπηρεσίας ή 

πώλησης αγαθών που ζητείται από την Π.Ε. Πέλλας. 

Με τιμή, 

Για την Επιχείρηση 

(σφραγίδα επιχείρησης/υπογραφή) 


