
 
Ηράκλειο, 05/11/2021 

Αρ. Πρωτ: 13409 

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου  για 

τα γραφεία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας 

τηλεφωνικού κέντρου για τα γραφεία της στην Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης , προσκαλεί τους 

οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Παρασκευή 12/11/2021 και 

ώρα 14:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικών προσφορών για τα παρακάτω: 

 

1. Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 

VoIP IP-PBX, VoIP SIP protocols, μέχρι 50 χρήστες, 
max 25 concurrent κλήσεις, μέχρι 8 FXS/FXO/BRI ports/ μέχρι 4 GSM ports.  
Μέχρι 50 VoIP trunks.  
Call Recording, IVR, Conference, Voice Mail, Queues. 
1. Provisioning for IP phones. Το προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα 

πρέπει να διατίθεται σε εξειδικευμένο hardware του 
κατασκευαστή (όχι λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστική 
αρχιτεκτονική γενικής χρήσης).  

2. Κάρτα με 2 BRI ISDN γραμμές. Call center features 
 Switchboard-type Queue Panel 
 Real-time Metrics on Wallboard 
 SLA for Performance Measurement 
 Insightful Call Center Reports) 
 Cloud Service 

ΝΑΙ 

2 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού να είναι διεθνώς αναγνωρίσιμος 
και να μεταπωλεί τα προϊόντα του σε τουλάχιστον πέντε επιπλέον 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΝΑΙ 

3 
Υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο IP-PBX με υποστήριξη τουλάχιστον 50 
εσωτερικών τηλεφωνικών συσκευών. 

ΝΑΙ 

4 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 25 ταυτόχρονες κλήσεις. ΝΑΙ 

5 Υποστήριξη λειτουργίας SIP Forking. ΝΑΙ 

6 
Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης έως 8 αναλογικών 
τηλεφωνικών γραμμών με την εγκατάσταση αντίστοιχων καρτών 
επέκτασης, εντός του βασικού ερμαρίου. 

ΝΑΙ 

7 
Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης έως 8 ISDN BRI 
τηλεφωνικών γραμμών με την εγκατάσταση αντίστοιχων καρτών 
επέκτασης, εντός του βασικού ερμαρίου. 

ΝΑΙ 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

8 
Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης έως 4 GSM ή UMTS 
γραμμών με την εγκατάσταση αντίστοιχων καρτών επέκτασης, εντός του 
βασικού ερμαρίου. 

ΝΑΙ 

9 
Να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης σύνδεσης gateways διαφόρων 
interfaces για FXS, FXO, BRI ISDN, GSM του ίδιου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

10 Να διαθέτει 10/100/1000Mbps Ethernet WAN θύρα ΝΑΙ 

11 Να διαθέτει 10/100/1000Mbps Ethernet LAN θύρα ΝΑΙ 

13 Υποστήριξη πρωτοκόλλου SIP ΝΑΙ 

14 Υποστήριξη πρωτοκόλλων UDP,TCP,TLS,SRTP ΝΑΙ 

15 
Υποστήριξη των ακόλουθων codec για κλήσεις φωνής: G.711, GSM, 
SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729A, iLBC 

ΝΑΙ 

16 
Υποστήριξη των ακόλουθων codec για κλήσεις video: H263, H263P, 
H264, MPEG4. 

ΝΑΙ 

17 
Να ενσωματώνει ενδεικτικές λυχνίες LED για τη σήμανση των 
ενεργών Voice modules 

ΝΑΙ 

18 Να υποστηρίζει Firewall, VLAN, DDNS ΝΑΙ 

19 Να υποστηρίζει Static IP, PPPoE, DHCP ΝΑΙ 

20 Να υποστηρίζει QoS, Static NAT, STUN ΝΑΙ 

21 
Υποστήριξη λειτουργίας VoiceMail, Voicemail to Email, Voicemail 
Forwarding 

ΝΑΙ 

22 Υποστήριξη λειτουργίας Automated Attendant (IVR) ΝΑΙ 

23 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 32 IVR ΝΑΙ 

24 Να υποστηρίζει Remote Extensions ΝΑΙ 

25 Υποστήριξη λειτουργίας Call Back ΝΑΙ 

26 Υποστήριξη Blacklist / white list ΝΑΙ 

27 Υποστήριξη λειτουργίας Call forwarding ΝΑΙ 

28 Υποστήριξη λειτουργίας Call Detail Records) ΝΑΙ 

29 Υποστήριξη λειτουργίας Do Not Disturb ΝΑΙ 

30 Υποστήριξη λειτουργίας Call Pickup ΝΑΙ 

31 Υποστήριξη λειτουργίας Call Parking ΝΑΙ 

32 Υποστήριξη λειτουργίας Call Routing ΝΑΙ 

33 Υποστήριξη λειτουργίας Blind Transfer ΝΑΙ 

34 Υποστήριξη λειτουργίας conference call ΝΑΙ 

35 Υποστήριξη λειτουργίας Paging /Intercom ΝΑΙ 

36 Υποστήριξη λειτουργίας Call Recording ΝΑΙ 

37 Υποστήριξη λειτουργίας Call Waiting ΝΑΙ 

38 Υποστήριξη λειτουργίας Caller ID ΝΑΙ 

39 Υποστήριξη λειτουργίας DISA ΝΑΙ 

40 Υποστήριξη λειτουργίας Auto CLIP ΝΑΙ 

41 Υποστήριξη λειτουργίας Dial by Name ΝΑΙ 

42 Να υποστηρίζει Call Center Λειτουργίες και στατιστικά κλήσεων με ΝΑΙ 

43 Υποστήριξη λειτουργίας SMS to Mail και Mail to SMS ΝΑΙ 

44 Υποστήριξη λειτουργίας Fax to email και T.38 ΝΑΙ 

45 Υποστήριξη λειτουργίας Call queuing ΝΑΙ 

46 Υποστήριξη λειτουργίας Phone Provisioning ΝΑΙ 

47 Υποστήριξη λειτουργίας Event Center ΝΑΙ 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

48 Υποστήριξη λειτουργίας Ring Group ΝΑΙ 

49 Υποστήριξη λειτουργίας Follow Me ΝΑΙ 

50 Υποστήριξη Mobility Extensions ΝΑΙ 

51 Υποστήριξη λειτουργίας PIN list ΝΑΙ 

52 Υποστήριξη λειτουργίας Music On Hold ΝΑΙ 

 

Αναλυτικότερα: 

I. Προμήθεια δικτυακών τηλεφωνικών συσκευών Α’ (Voice IP Phones) 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

Τηλεφωνική 
συσκευή Α’ 
(Voice IP 
Phones) 

Android Touch screen IP Phone (with PoE) 

 7" 1024x600 color capacity touch screen  

 HD Voice  

 Up to 20 SIP 

 Accounts 

 10/100/1000M Ethernet Switch 

 PoE support with optional power supply 

 Built in Bluetooth 4.2 and 2,4/5.0 Wi-Fi 

 112 one-touch DSS keys on the screen 

 Dual gigabit ports 

 Stand with 2 adjustable angles 

 Support external USB camera 

  Support Video codec H.264 & 3-way video conference 

2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Δικτυακή τηλεφωνική συσκευή ΝΑΙ 

2 Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 7’’/1024 x 600 

3 Να διαθέτει οθόνη αφής 7’’ LCD με οπίσθιο φωτισμό ΝΑΙ 

4 Να διαθέτει δύο (2) θύρες 10/100/1000 Mbps Ethernet ΝΑΙ 

5 Υποστήριξη IEEE 802.1x ΝΑΙ 

6 Υποστήριξη High Definition audio ΝΑΙ 

7 Υποστήριξη είκοσι τουλάχιστον SIP λογαριασμών ΝΑΙ 

8 Υποστήριξη OpenVPN ΝΑΙ 

9 Να διαθέτει υποδοχή ακουστικών κεφαλής ΝΑΙ 

10 Να διαθέτει μέχρι 112 προγραμματιζόμενα πλήκτρα DSS στην οθόνη ΝΑΙ 

11 Να διαθέτει υποστήριξη τροφοδοσίας POE ή με τοπικό τροφοδοτικό 
(προαιρετικά) 

ΝΑΙ 

12 Να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα υποστήριξης Bluetooth ΝΑΙ 

13 Να διαθέτει υποστήριξη Android 9.0 ΝΑΙ 

14 Να διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης λήψης εικόνας ΝΑΙ 

15 Να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα 5μερούς κλήσης συνδιάσκεψης ΝΑΙ 
 

  



 
 

II. Προμήθεια δικτυακών τηλεφωνικών συσκευών B’ (Voice IP Phones) 

Είδος Περιγραφή Τεμάχια 

Τηλεφωνική 
συσκευή Β’ 
(Voice IP 
Phones) 

Entry level IP Phone (with PoE) 

 2,4" 320x240 color screen  

 HD Voice  

 Up to 4 SIP accounts 

 10/100M Ethernet Switch 

 PoE support with optional power supply 

 4 soft keys  

 Dual fast ports 

 Stand with 2 adjustable angles 

 Headset support 

 Status indicator light 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Δικτυακή τηλεφωνική συσκευή ΝΑΙ 

2 Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 2,4’’/320 x 240 

3 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό ΝΑΙ 

4 Να διαθέτει δύο (2) θύρες 10/100Mbps Ethernet ΝΑΙ 

5 Υποστήριξη IEEE 802.1x ΝΑΙ 

6 Υποστήριξη High Definition audio ΝΑΙ 

7 Υποστήριξη τεσσάρων τουλάχιστον VoIP λογαριασμών ΝΑΙ 

8 Υποστήριξη OpenVPN ΝΑΙ 

9 Να διαθέτει υποδοχή ακουστικών κεφαλής και EHS ΝΑΙ 

10 Να διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα και 7 πλήκτρα βασικών 
λειτουργιών 

ΝΑΙ 

11 Να διαθέτει υποστήριξη τροφοδοσίας POE ή με τοπικό τροφοδοτικό 
(προαιρετικά) 

ΝΑΙ 

12 Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία (κλήσης, μηνύματος)  ΝΑΙ 

13 Να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα 3μερούς κλήσης συνδιάσκεψης ΝΑΙ 

 

III. Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση εξοπλισμού 

Περιγραφή 

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εργασίες παραμετροποίησης του τηλεφωνικού κέντρου 
και του περιφερειακού εξοπλισμού σε έτοιμες δικτυακές υποδομές. Η παραμετροποίηση θα 
πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα έχει προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία 
και προετοιμασία της εγκατάστασης. 

 

IV. Υποστήριξη - Εκπαίδευση 

Περιγραφή 



 
Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης και υποστήριξης του προτεινόμενου εξοπλισμού 
(τηλεφωνικό κέντρο και τηλεφωνικές συσκευές) για ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του, την προληπτική συντήρηση του και τη 
αποκατάσταση βλαβών ώστε ο εξοπλισμός να είναι πάντοτε σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Στο κόστος 
περιλαμβάνεται η αγορά ωρών εκπαίδευσης 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ.  

Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβεί το σύνολο του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν υπάρχει περιορισμός στο 

ύψος των τιμών ανά εργασία και κόστος υλικών. 

 

4. Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το ίδιους και συγχρηματοδοτούμενους πόρους της 
εταιρείας. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται σε τακτική βάση σύμφωνα με τις πραγματοποιημένες 
υπηρεσίες μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής και την έκδοση του σχετικού νόμιμου 
παραστατικού του αναδόχου και την προσκόμιση φορολογικής και  ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον 
απαιτούνται. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

5. Ισχύς Προσφοράς:  

Για ένα μήνα από την παραλαβή τους από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ. Στις προσφορές 

που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

6. Διάρκεια Συνεργασίας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Η διάρκεια συνεργασίας ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 31/12/2021. 

 

7. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, 

όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον 

τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 
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 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της 

πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

8.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

1. Οικονομική προσφορά  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

• Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την  αρ. 13409/05-11-2021 πρόσκληση, 

 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν 

αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 

9. Υποβολή προσφορών 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021, ώρα  14.00, Λ. 62 

Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει 

να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται 

έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του 

προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου 

για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της 

προσφοράς. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 



 
Πληροφορίες: Σοφία Τσεντελιέρου, τηλ. 2810-792207. 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά προμήθειας «τηλεφωνικού κέντρου  για τα γραφεία 

της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου  

2021 και ώρα  14.00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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