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ΠΡΟ : Κάζε Δλδηαθεξόκελν   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
    Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
    ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ   TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
 Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Σει. 28210 26775 
 Υαλίσλ   Φ.600.1/126/92546              
 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο-   .806            
 Σκ. Αλαηνιηθήο Κξήηεο   Υαληά, 21 Μαΐ 21  
  
ΘΕΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ : α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.  
  β.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 
  γ.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
   «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  δ.  Φ.900/7/135066/.1883/22 Οθη 19/ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ  
  ε.  Φ.600.1/668/90046/.16/23 Γεθ 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ  
  ζη. Η ππ’ Αξηζκό 144/21 Commitment ΠΒΚ 
   
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (γ) ζρεηηθώλ. 
 
  β. Σν (δ) ζρεηηθό κε ην νπνίν θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε απαίηεζε 
πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001:2015 ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ κε ην ΠΒΚ γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ/πξνκήζεηα πιηθώλ νηθνλνκηθήο αμίαο άλσ ησλ δπόκηζη ρηιηάδσλ επξώ 
(2.500,00€).   
  
  γ. Σν (ζη) ζρεηηθό κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε δέζκεπζε πίζησζεο εηο 
βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α». 
Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε θαη θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Η δηάξθεηα 
ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ελόο (1) 
επηπιένλ έηνπο κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ. Ο ζπλνιηθόο 
εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο θαη’ έηνο είλαη δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000,00€), 
ρσξίο ΦΠΑ. 
 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.4 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 
 
  3. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 4 Ινπλίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ 
λα απνζηέινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
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Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 4. Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
 
 5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε 
ηα αλαγξαθόκελα ζην (γ) ζρεηηθό: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 6. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηε 2ε Δπηηξνπή 
Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (ε) ζρεηηθνύ. 
 
 7. Σα Δπηκειεηήξηα Υαλίσλ, ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, 
παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 8. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 
         Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

       Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γηνηθεηήο  
 
 
 
    Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

    Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Σερληθή Πεξηγξαθή 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 21 Μαΐ 21 
Φ.600.1/126/92546/.806    

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

θνπόο ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη νιηθή ππνζηήξημε κέζσ ηεο 

παξνρή ελόο ζπλόινπ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε  παξάγξαθν 2.3 

ηνπ παξόληνο ώζηε ν ελεξγόο ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο ηνπ νίθνπ 

ERICCSON – LG  πνπ έρεη ήδε πξνκεζεπηεί ην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ λα 

ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζύκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ 

ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ θαη κε βάζε ηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ  νίθνπ. 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

   2.1  Πεπιγπαθή ηος ππορ ςνηήπηζη Δξοπλιζμού 

Ο ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα ζπληεξείηαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα Α. 

ηε ζπληήξεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ν εμνπιηζκόο (hardware) θαη ηα ινγηζκηθά 

(software) ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηα ηειεθσληθά θέληξα ηνπ πίλαθα Α. 

  
ΚΩΓΙΚΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΜΟΤ -

ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΔΜ 

 
  

 

 
UCP2400 

UCP2400 Call Server (Default 600port, 

expandable upto 2400port with System Port 

License(SPL)), 20 copy of UC Standard 

desktop/mobile/Clickcall client license and 10 

IPEXT/MEX license pre-installed by default. 

2 

 
UCP-PRIM 1port PRI gateway module 2 

 
UCP-MCIM Multi-media conference interface module 2 

 
UCP-VCIM Multi-media conference interface module 1 

 
UCP-UVM 

Unified Voice Mail (8ch/50hrs license pre-

installed by default, expandable to 

16ch/200hrs  

2 
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by licenses - UVM-CHL4, UVM-MEL50) 

 
UVM-CHL4 

UVM Channel Expansion License 

(4channels), Max 2ea 
2 

 
UCP-SLTM8 8 ports SLT gateway module 

7 

 

 
UCP- SLTM4 4 ports SLT gateway module 3 

 
UCP- SLTM32 32 ports SLT gateway module 6 

 
UCP-MCKTE 

Main cabinet (9 universal slot, cover, PSU & 

19” rack mount bracket) 
2 

 
UCP2400-IPEXT300 IP Extension License for UCP2400 (300 Port)  1 

 
UCP2400-TNLS 

T-Net and Local Survivability License for 

UCP2400 (per System) 
1 

 
UCP2400-ATD 

IP Attendant Office License for UCP2400 (per 

Seat) 
2 

 
H/Y DEL optiplex 3020 2 

 
CC-A-REP 

Reporting Software including 100 Extension, 

1xSupervisor license and 1xDashboard 
1 

 
CC-A-REP-EH additional Extensions - 100 1 

 
UCP100 

UCP100 Call Server (Default 50port, 

expandable upto 199port with System Port 

License(SPL)), Built-in VoIP license(2 or 4 or 

6ch) / VM 8ch/4hour license / 2copy of UC 

Standard desktop/mobile/Clickcall client 

license and 30 IPEXT/MEX license pre-

installed by default. 

*Number of Built-in VoIP channel varying 

depending on the use of COIU/BRIU or Audio 

Conference channel. 

3 

 
UCP-BRIU2 2BRI (8ch) Interface Unit for UCP100 3 

 
UCP-SLTM8 8 ports SLT gateway module 1 

 
UCP-1URMB 19” rack mountable bracket for single gateway  17 

 
UCP-ADPT External AC/DC adaptor for gateway 17 

 
UCP100-TNLCM 

T-Net and Local Survivability License for 

UCP100 (per System, only for LCM mode) 
6 

 
UCP-BRIU2 2BRI (8ch) Interface Unit for UCP100 1 

 
LGCM 8 8 port analog CO 6 
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PSU Power Supply Unit Racked 3 

 
UCP 600 UCP100 Call Server 1 

 
UCP 600 TNLCM Άδεηα δηαζύλδεζεο UCP 600 κε δίθηπν 1 

 
IPECS IPCR 

Server θαηαγξαθήο θιήζεσλ ζε virtual 

machine. 
2 

 

UCP 2400 HA-

1PCRS/C 
Άδεηα εθαξκνγήο IPECS IPCR γηα θαηαγξαθή 2 

 
TERMINALS 

 
 

 
LIP-9002.STG 

4 πξνγξακκαηηδόκελα πιήθηξα, νζόλε 2 

γξακκώλ (128 Υ 32), 2 10/100base-T, αλνηθηή 

αθξόαζε, PoE, VPN (OpenVPN) 

85 

 
LIP-9040.STGBK 

UC enabled (IM presence), High definition 

ήρνο / HD FDX SPK, 12X3 

πξνγξακκαηηδόκελα πιήθηξα (έσο 60 flexible 

keys), θσηηδόκελε νζόλε 8 γξακκώλ, 2 

10/100/1000bBase-T, αλνηθηή ζπλνκηιία, 

PoE, VPN (OpenVPN),  ππνζηήξημε θνλζόιαο 

(LIP-9012DSS/24DSS/24LSS) 

45 

 
LIP-9071.STGBK 

 

VIP IP πζθεπή 7''TFT, touch screen. HD 

βηληενθιήζεηο. Σξηκεξή ηειεδηάζθεςε.  

Δλζσκαησκέλε θάκεξα, HDMI ζύλδεζε. 

Τπνζηήξημε dongle Bluetooth & Wi-Fi, NFC. 2 

ports GIGABIT, XML, VPN. Τπνζηήξημε 

εθαξκνγώλ Android 4.3 

 

 

11 

 

 
Switches-routers 

 
 

 
  

 

 
ES-3052GP.STGDLN 

Switch 48 ζπξώλ ηαρύηεηαο 

10/100/1000Base-T κε 802.3af PoE ζε όιεο 

ηηο ζύξεο (30W) θαη 4 ζύξεο Gigabit shared 

uplinks (SFP) 

1 

 
ES-3024GP.STGDLN 

Switch 24 ζπξώλ ηαρύηεηαο 

10/100/1000Base-T κε 802.3af PoE ζε όιεο 

ηηο ζύξεο (15.4W) θαη 4 ζύξεο Gigabit shared 

uplinks (SFP) 

3 

 
SFP1G-LX.STGSV 

SFP 1000Base-LX (1-port 1000Base-LX SFP 

transceiver) 
4 
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Draytek Vigor 2912 

Dual-WAN Security Router 16VPN, 1 x 

10/100 Base-TX WAN, RJ45, Configurable 

WAN2 on P1  +  4 x 10/100 Base-TX LAN, 

RJ45  +  1 x USB Host 2.0  

4 

 
ES 3552GP POE 

Switch 48 ζπξώλ ηαρύηεηαο 

10/100/1000Base-T κε 802.3af PoE ζε όιεο 

ηηο ζύξεο (30W) θαη 4 ζύξεο Gigabit shared 

uplinks (SFP) 

2 

 
Announcement System  

 
 

 

NETWORK HORN 

SPEAKER FOR 

EXTERNAL USE 

2N SIP Speaker Horn Outdoor 19 

 

NETWORK HORN 

SPEAKER FOR 

INTERNAL USE 

2N SIP Speaker Horn Indoor 5 

 
SIP LICENCE  

3
rd

 Party Sip Extension License for UCP100(1 

Port)  
20 

 
UCP2400-IPEXT200 IP Extension License for UCP2400 (200 Port)  1 

Πίλαθαο Α : ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΟΤ ΘΑ ΤΝΣΗΡΔΙΣΑΙ 

  2.2   ΥΡΟΝΟΙ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 

2.2.1 Οη απαηηνύκελνη ρξόλνη απόθξηζεο, πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Υξόλνο ηειεθσληθήο 

απόθξηζεο ζε ώξεο 

Υξόλνο απόθξηζεο 

κε αληαιιαθηηθό ή 

εθεδξηθό εμνπιηζκό 

ζε ώξεο 

Υξόλνο απνθαηάζηαζεο 

βιάβεο ζε ώξεο 

1 24 28 

Πίλαθαο Β : ΥΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΗ  

2.2.2 Οη ρξόλνη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα Β, αθνξνύλ όιεο ηηο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο θαη ηνπ έηνπο ρσξίο εμαίξεζε. 

Οη ηειεθσληθέο θιήζεηο πξνο ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ αλαδόρνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ σξώλ 7:00 θαη 23:00 (όιεο ηηο εκέξεο ηεο 

βδνκάδαο θαη γηα όιν ην έηνο).  Σν σξάξην επίζθεςεο ηνπ ηερληθνύ ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, ζα είλαη κεηαμύ ησλ σξώλ 7:30 θαη 15:00, εθηόο 

ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ζα κπνξεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο λα επεθηαζεί κέρξη θαη 

ηηο 23:00. 
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2.2.3 ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 

 Ο ρξόλνο ηειεθσληθήο απόθξηζεο, είλαη ν ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ 
κεζνιαβεί κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ ηειεθσληθή 
απάληεζε από πηζηνπνηεκέλν ηερληθό. 

 

 Ο ρξόλνο απόθξηζεο κε αληαιιαθηηθό ή εθεδξηθό εμνπιηζκό, είλαη ν 
ρξόλνο ζε ώξεο, πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο 
κέρξη ηελ επίζθεςε πηζηνπνηεκέλνπ ηερληθνύ ζηα γξαθεία ηνπ ΠΒΚ 
κε αληαιιαθηηθό ή εθεδξηθό εμνπιηζκό. 

 

 Υξόλνο απνθαηάζηαζεο, είλαη ν ρξόλνο ζε ώξεο,  πνπ κεζνιαβεί 
κεηαμύ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο. 

 

 2.3     ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΟΛΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

   Οη ππεξεζίεο πνπ δεηνύληαη θαη πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

ηίκεκα ηεο ζύκβαζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

2.3.1 Δπανοπθωηική-διοπθωηική ζςνηήπηζη. Θα πξνβιέπεη ηελ 

επηδηόξζσζε ηεο  βιάβεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κε επί ηόπνπ 

επίζθεςε ηερληθνύ θαη αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ, εθόζνλ 

απηό απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκόο δελ είλαη δπλαηόλ λα 

επηζθεπαζζεί επί ηόπνπ, ζα αληηθαζίζηαηαη κε εθεδξηθό εμνπιηζκό (πνπ ζα πξέπεη 

λα θαιύπηεη πιήξσο ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο), 

  2.3.2 Παποσή ανηαλλακηικών και ςλικών. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη αληαιιαθηηθά πξνο αληηθαηάζηαζε βεβιακέλνπ πιηθνύ 

γηα ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο ζύκβαζεο γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα απηήο. 

  2.3.3 Παποσή όλων ηων νέων εκδόζεων λογιζμικού,  πνπ 

απειεπζεξώλεη ν νίθνο ERICCSON-LG, ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ ν ελεξγόο 

εμνπιηζκόο λα παξακέλεη πάληα update θαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ινγηζκηθνύ 

θάζε θνξά.  

  2.3.4 Γιεπεύνηζη πποβλημάηων - ζε όπνηνπο παξάγνληεο θαη αλ 

νθείινληαη - ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνύο ηεο ΓΔΗ Α.Δ. αθόκε θαη εάλ απηό 

νθείιεηαη ζε ηξίηνπο παξάγνληεο (π.ρ. ΟΣΔ, ελαιιαθηηθνί, θιπ). 

  2.3.5 Administration γηα ηα ηειεθσληθά θέληξα. Η ππεξεζία 

Administration θαιύπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

   2.3.5.1.    Όιεο ηηο αιιαγέο πξνγξακκαηηζκνύ 

απνκαθξπζκέλα (remotely) πνπ αθνξνύλ ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ 
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εμνπιηζκνύ, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

κεηαβαιιόκελεο  επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ. 

   2.3.5.2  Σελ ηήξεζε πιήξνπο ελεκεξσκέλνπ αξρείνπ κε 

όια ηα ηερληθά ζηνηρεία δνκήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ.  

   2.3.5.3    Σελ δσξεάλ παξνρή πιεξνθνξηώλ Help Desk 

κέζσ ηειεθώλνπ. 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

Η ππεξεζία administration ιεηηνπξγεί επηθαιππηηθά κε ην local administration ηνπ 

ΠΒΚ θαη ζθνπόο ηεο είλαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σ/Κ αιιά θαη ε εθπαίδεπζε επ’ 

έξγσ ηνπ local administrator ζε λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ζύζηεκα 

αλαθνηλώζεσλ-paging κέζσ ΙPECS). 

   2.3.6 ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ. Ο αλάδνρνο ζα δύλαηαη εθόζνλ 

απαηηεζεί ή ηνπ δεηεζεί, λα θαηαζέηεη ηερληθέο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία λα ιακβάλεη 

γλώζε θαη λα κνξθώλεη άπνςε ζρεηηθά κε λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πνπ 

απηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ. 

  2.3.7 Δκπαίδεςζη πποζωπικού. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 

νξγαλώλεη εηήζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην 2-3 εκεξώλ ζην πξνζσπηθό ηνπ ΠΒΚ, 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Σ/Κ IPECS, ζε ρώξν ηεο εηαηξείαο (ηα έμνδα κεηαθίλεζεο-

δηακνλήο επηβαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΠΒΚ).  

  2.3.8  Βεβλαμένορ εξοπλιζμόρ. Ο αλάδνρνο νθείιεη ηελ πιήξε 

επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ βεβιακέλνπ εμνπιηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 , 

εθηόο εάλ ε βιάβε νθείιεηαη ζε θπζηθά αίηηα (π.ρ. ειεθηξηθέο εθθελώζεηο). 

  2.3.9   Δγγύηζη Υαμηλόηεπηρ Σιμήρ Πποζθοπάρ. Ο αλάδνρνο 

νθείιεη λα πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε ην ΠΒΚ, ηε ρακειόηεξε 

ηηκή ζηελ αγνξά από άιιεο πξνηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ην επίζεκν δίθηπν 

πώιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ LG-E ζηελ Διιάδα θαη θέξνπλ απαξαίηεηα 

βεβαίσζε ηνπ επίζεκνπ δηαλνκέα ηνπ νίθνπ ζηελ Διιάδα, γηα πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ επέθηαζεο δπλαηνηήησλ ηνπ ππόςε Σ/Κ IPECS ηνπ ΠΒΚ, όηαλ θαη 

εθόζνλ απαηηεζεί. 

   2.4   ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

       2.4.1 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη (επί ποινή εξοπλιζμού) 

λα: 

1. είναι πιζηοποιημένορ business partner (ζςνεπγάηηρ) ηος οίκος 
ERICCSON-LG ζηην Δλλάδα.  
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α. Γηα ηελ απόδεημε ηεο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ERICCSON-LG  & 
β. Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ηνπ επίζεκνπ 
δηαλνκέα ηνπ νίθνπ ζηελ Διιάδα όηη ν ελ ιόγσ ζπλεξγάηεο έρεη 
ηελ ηερλνγλσζία λα ππνζηεξίμεη έξγν ηέηνηνπ επηπέδνπ. 

 
2. διαθέηει ISO 9001:2015 ή ηζνδύλακν, κε πεδίν εθαξκνγήο ζηε ζπληήξεζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ έξγσλ. 
 

3. Έρεη ςλοποιήζει ένα ηοςλάσιζηον ανηίζηοισο έπγο ππνζηήξημεο – 
ζπληήξεζεο ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα, ζε 
δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα, ζε ηειεθσληθά θέληξα ηνπ ηδίνπ ή άιινπ 
θαηαζθεπαζηή. Γηα ηελ απόδεημε ηεο πινπνίεζεο λα θαηαηεζεί βεβαίσζε 
θαιήο εθηέιεζεο από ηνλ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ηεο 
ζύκβαζεο πινπνίεζεο θαζώο επίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ην πνζό 
πινπνίεζε (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
2.5   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

    2.5.1  Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζηα 

10.000€ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ. 

    2.5.2  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θακία επηπξόζζεηε 

επηβάξπλζε δελ ζα πθίζηαηαη ην ΠΒΚ, όζνλ αθνξά ζηελ επηζθεπή ή 

αληηθαηάζηαζε βεβιακέλνπ εμνπιηζκνύ θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα ηελ επίζθεςε 

ηερληθνύ ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ζηελ έδξα ηνπ ΠΒΚ όηαλ πξόθεηηαη γηα 

απνθαηάζηαζε βιάβεο.  

 
Τπεύζπλνο ζύληαμεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο: Τπιγόο (ΓΒ-ΔΤ) Οκάξ Αιέμαλδξνο 
ΠΒΚ/Α΄ ΚΔ/ΓΣΗΓ  ηει 2821026812, νpdivision@namfi.gr. 
 

      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
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