
 

ΘΕΜΑ:  Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την προμόθεια και 
εγκατϊςταςη τηλεφωνικού κϋντρου του κτιρύου τησ κεντρικόσ 
υπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ 
  
Σο Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

ενδιαφϋρεται για την αντικατϊςταςη του υπϊρχοντοσ και πεπαλαιωμϋνου 

τηλεφωνικού κϋντρου του κτιρύου τησ κεντρικόσ υπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ, με την 

προμόθεια και εγκατϊςταςη ςύγχρονησ τεχνολογύασ τηλεφωνικού κϋντρου, με 

τη διαδικαςύα απευθεύασ ανϊθεςησ και κριτόριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη 

τιμό.  

 
Α/α Έργο 
1 Προμόθεια και εγκατϊςταςη τηλεφωνικού κϋντρου ςτο κτύριο τησ 

Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ  
 
Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ 
ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ και  την  1/12/2020,  ςτο Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, 
γραφεύο 107, ώρεσ λειτουργύασ 09.00-15.00).   
 
Διϊρκεια του Έργου:  
 

Έωσ τρεισ (3) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ  

 
 

Προώπολογιςμόσ: Έωσ εύκοςι χιλιϊδεσ ευρώ (20.000,00 €) μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ (24%), με κριτόριο 
ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό. 

 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμόμα Προμηθειών 

  

Σαχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Σηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ 

Καλλιόπη Σςαπρούνη 

213 1306 214 

213 1306 480 

ktsaprouni@ekdd.gr  

promitheies@ekdd.gr 

Αθόνα, 25/11/2020 

Α.Π.: 4962      
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Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ τoν πύνακα Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ που ακολουθεύ.: 

 
 
Αναθϋτουςα Αρχό: Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Ν.Π.Δ.Δ. 
  
 
1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΣΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
Η πρόςκληςη διενεργεύται με ςκοπό την ανϊδειξη αναδόχου ο οπούοσ θα 
αναλϊβει την προμόθεια και εγκατϊςταςη νϋου τηλεφωνικού κϋντρου και 25 IP 
ςυςκευών για τισ ανϊγκεσ του κτιρύου τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ.  
 
1.2  ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 
1.2.1 EΙΔΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Σηλεθωνικό κένηρο και 25  IP ζσζκεσές  

Απιθμόρ ζςζηημάηυν: 1 

Το καθένα από ηα ζςζηήμαηα ππέπει να ηηπεί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ: 

Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ-

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

1.  Να είναι rack-able και να εγκαηαζηαθεί ζε rack 

και ζε σώπο πος θα ςποδεισθεί από ηον θοπέα. 

Ναι   

2.  Να διαθέηει απθπυηή (modular) απσιηεκηονική με 

δςναηόηηηα επέκηαζηρ. 

Ναι   

3.  Τποθοδοζία 230V AC. Ναι   

4.  Δςναηόηηηα εθεδπικήρ ηποθοδοζίαρ. Ναι   

5.  Πποζθεπόμενη μνήμη SDRAM. >=512 MB   

6.  Πποζθεπόμενη μνήμη FLASH. >=512 MB   

7.  Πποζθεπόμενερ θύπερ LAN. >=1   

8.  Θύπερ επικοινυνίαρ και διασείπιζηρ. Θα ππέπει να 

διαθέηει ηοςλάσιζηον και ηιρ δύο ηεσνολογίερ: 

USB και Ethernet. 

Ναι   

9.  Υποζηήπιξη ηυν ηηλεθυνικών γπαμμών και ηηρ 

απσιηεκηονικήρ ηος ΣΥΖΕΥΞΘΣ. 

Ναι   

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ 
Προςφερόμενη 

Σιμό (χωρύσ ΥΠΑ) 

Προςφερόμενη 
Σιμό  

(με ΥΠΑ 24%) 

1. 
Προμόθεια και εγκατϊςταςη 

τηλεφωνικού κϋντρου και 25 IP 
ςυςκευών 
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Σηλεθωνικό κένηρο και 25  IP ζσζκεσές  

Απιθμόρ ζςζηημάηυν: 1 

Το καθένα από ηα ζςζηήμαηα ππέπει να ηηπεί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ: 

Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ-

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

10.  Σύνδεζη ηηλεθυνικών γπαμμών IP,ISDN ,PRI . >=2   

11.  Δςναηόηηηα σπήζηρ καπηών SIM κινηηών 

ηηλεθώνυν για ππαγμαηοποίηζη κλήζευν ζε 

εξυηεπικέρ γπαμμέρ. Να αναθεπθεί ο ηπόπορ και 

ενδεικηικό κόζηορ. 

Ναι   

12.  Εγκαηεζηημένη ςποζηήπιξη ειζεπσομένυν 

γπαμμών VOIP (SIP trunk). 

>=4   

13.  Εγκαηεζηημένη ικανόηηηα DDI, MSN. Ναι   

14.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα επιλογήρ εξυηεπικήρ 

γπαμμήρ (ΣΥΖΕΥΞΘΣ, PRI, κάπηα SIM) ανάλογα 

με ηον απιθμό ηος καλούνηα (ζηαθεπό, κινηηό, 

ΣΥΖΕΥΞΘΣ). 

Ναι   

15.  Δςναηόηηηα ςποζηήπιξηρ ηηλεθυνικών 

ζςζκεςών αναλογικών, τηθιακών, IP και  SIP. 

Ναι   

16.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα Υποζηήπιξηρ IP 

ζςζκεςών. 

>=25   

17.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα ςποζηήπιξηρ 

ζςνολικών Ports. 

>=250   

18.  Δςναηόηηηα IP διαζύνδεζηρ H.323 με άλλα 

ηηλεθυνικά κένηπα, IP networking, QSIG 

networking, Transparent Networking. 

Ναι   

19.  Τηλεδιάζκετη 8 μεπών και άνυ (Conference, 

Conference group, Conference room). 

Ναι   

20.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα εκηέλεζηρ 

αςηόμαηυν functions (π.σ. μεηάβαζη ζε 

νςσηεπινή λειηοςπγία).  

Ναι 

   

21.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα codec- ππυηοκόλλος 

ζςμπίεζηρ ηοςλάσιζηον G711, G729A. 

Ναι   

22.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα θιληπαπίζμαηορ 

ησούρ (echo) ζηιρ ηηλεθυνικέρ επικοινυνίερ. 

Ναι   

23.  Αναγνώπιζη ηόνος ΦΑΞ. Ναι   

24.  Αςηόμαηη απάνηηζη ηηλεθυνηηή με μενού 

Automated Attendant 12 καναλιών ηαςηόσπονυν 

επικοινυνιών. 

Ναι   

25.  Υποζηήπιξη λειηοςπγιών DHCP Server, DHCP 

Client 

Ναι   
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Σηλεθωνικό κένηρο και 25  IP ζσζκεσές  

Απιθμόρ ζςζηημάηυν: 1 

Το καθένα από ηα ζςζηήμαηα ππέπει να ηηπεί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ: 

Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ-

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

26.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα καηαγπαθήρ 

καλούνηυν απιθμών. 

Ναι   

27.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα πύθμιζηρ 

δικαιυμάηυν σπηζηών (Permissions). 

Ναι   

28.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα αναγνώπιζηρ 

απιθμού ειζεπσομένυν κλήζευν . 

Ναι   

29.  Εγκαηεζηημένο ζύζηημα ηασςδπομείος θυνήρ 

(Voicemail)  

Ναι   

30.  Υποζηήπιξη codec G.711 για αναπαπαγυγή, 

ησογπάθηζη και αποθήκεςζη μηνςμάηυν. 

Ναι   

31.  Ππόγπαμμα διασείπιζηρ μέζυ ΗΤΤP. Ναι   

32.  Απομακπςζμένη διασείπιζη μέζυ γπαθικού 

πεπιβάλλονηορ και HTTP. 

Ναι   

33.  Εκπαίδεςζη ηεσνικών πος θα ςποδείξει ηο ΕΙΔΔΑ 

για ηην διασείπιζη ηος ηηλεθυνικού κένηπος. 

Ναι   

34.  Τηλεθυνική ςποζηήπιξη με Σςμβόλαιο 

Υποζηήπιξηρ. 

Ναι   

35.  Αποξήλυζη ηος ςπάπσονηορ Τ/Ι. Ναι   

36.  Υποζηήπιξη Ομάδυν Ιλήζηρ. Ναι   

37.  Υποζηήπιξη κςκλικών ομάδυν. Ναι   

38.  Μεηαγυγή κλήζηρ ζε καηειλημμένο. Ναι   

39.  Μοςζική ζηην αναμονή. Ναι   

40.  Ππογπαμμαηιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ ζύμθυνα με 

ηιρ ανάγκερ ηος θοπέα και παπάδοζή ηος ώζηε 

να ανηικαηαζηήζει πλήπυρ ηην ςθιζηάμενη 

καηάζηαζη συπίρ απώλεια ςθιζηάμενηρ 

λειηοςπγικόηηηαρ – λειηοςπγιών. 

Ναι 

  

41.  Σύνδεζη ηυν ηηλεθυνικών ζςζκεςών. Ναι   

42.  IP ζςζκεςή για ζςνεδπιακή σπήζη, ανοικηήρ 

ζςνομιλίαρ. 
1 

  

43.  IP ζςζκεςή ηοςλάσιζηον 10 πλήκηπυν απεςθείαρ 

κλήζευν με οθόνη LCD 3 γπαμμών, με 

δςναηόηηηα επέκηαζηρ πίνακα πλήκηπυν και 

ζύνδεζη ακοςζηικών κεθαλήρ, ανοικηή 

ζςνομιλία. 

13 
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Σηλεθωνικό κένηρο και 25  IP ζσζκεσές  

Απιθμόρ ζςζηημάηυν: 1 

Το καθένα από ηα ζςζηήμαηα ππέπει να ηηπεί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ: 

Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ-

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

44.  IP ζςζκεςή με οθόνη LCD ηοςλάσιζηον 3,5 inch 

και πλήκηπα πολλαπλών λειηοςπγιών, 

δςναηόηηηα ζύνδεζηρ ακοςζηικών κεθαλήρ, 

ανοικηή ζςνομιλία. 

7 

  

45.  IP ζςζκεςή με οθόνη LCD ηοςλάσιζηον 4 inch 

(πποαιπεηικά έγσπυμη), πλήκηπα πολλαπλών 

λειηοςπγιών, Bluetooth, δςναηόηηηα ζύνδεζηρ 

ακοςζηικών κεθαλήρ, ανοικηή ζςνομιλία. 

4 

  

46.  Δςναηόηηηα εθαπμογήρ Softphone για 

Android/iPhone με δςναηόηηηα βινηεοκλήζηρ, 

presence, instant messaging, ιζηοπικού κλήζευν 

και απομακπςζμένηρ ππόζβαζηρ ζηο ηηλεθυνικό 

κένηπο over VPN. 

Ναι 

  

47.  Δςναηόηηηα εθαπμογήρ Softphone για PC με 

δςναηόηηηα βινηεοκλήζηρ, presence, instant 

messaging, ιζηοπικού κλήζευν και 

απομακπςζμένηρ ππόζβαζηρ ζηο ηηλεθυνικό 

κένηπο over VPN. 

Ναι 

  

48.  Υποζηήπιξη Mobile Extension (MEX). Ναι   

49.  Υποζηήπιξη απλών εζυηεπικών με αναγνώπιζη 

κλήζευρ και message waiting. 
>=250 

  

50.  Υποζηήπιξη IP εζυηεπικών. >=25   

51.  Εγγύηζη εξοπλιζμού και λογιζμικού ενόρ έηοςρ, 

η οποία θα πεπιλαμβάνει όζα αναθέπονηαι ζηην 

παπ. 1.2.2 

Ναι 

  

52.  Εηήζιο Σςμβόλαιο ζςνηήπηζηρ, ηο οποίο να 

πεπιλαμβάνει απεπιόπιζηοςρ ππογπαμμαηιζμούρ 

από απόζηαζη και ηηλεθυνική ςποζηήπιξη 

8h/5d, 6 πποληπηικέρ επιζκέτειρ ηο έηορ, 

εγκαηάζηαζη όλυν ηυν διαθέζιμυν 

αναβαθμίζευν ζηο ηηλεθυνικό κένηπο. 

Ναι 

  

53.  Δςναηόηηηα Υποζηήπιξηρ εζυηεπικών ζςζκεςών 

ηεσνολογίαρ: 
- Αναλογικά 

- IP – proprietary 

- IP – SIP 
- DECT αζύπμαηα 

- Soft phones ζε Η/Υ 
- Soft phones ζε smartphones 

Ναι 
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Σηλεθωνικό κένηρο και 25  IP ζσζκεσές  

Απιθμόρ ζςζηημάηυν: 1 

Το καθένα από ηα ζςζηήμαηα ππέπει να ηηπεί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ: 

Α/Α Περιγραθή / Προδιαγραθές ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ-

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

54.  Εγκαηεζηημένη δςναηόηηηα ςποζηήπιξηρ 

λειηοςπγιών, όπυρ: 
- TAPI / CSTA 

- Διαζύνδεζη QSIG 

- SMDR reporting 
- Call Center  

- Voice Mail για όλοςρ ηοςρ σπήζηερ 
- ACD για όλοςρ ηοςρ σπήζηερ. 

Ναι 

  

55.  Υποζηήπιξη λειηοςπγίαρ Click to Call. Ο σπήζηηρ 

θα μποπεί να καλεί κάποιον απιθμό από 

οποιοδήποηε απσείο (word, excel, txt, κλπ) εκηόρ 

ηυν απσείυν εικόναρ. 

Ναι 

  

56.  Ιαηάλληλορ εξοπλιζμόρ δικηύος για ηη ζύνδεζη 

ηος ηηλεθυνικού κένηπος με ηιρ IP ζςζκεςέρ 

(π.σ poe, switch,καλυδιώζειρ, κ.η.λ.). 

Ναι 

  

 
Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν επύ ποινό αποκλειςμού τον παραπϊνω 

πύνακα.   

Οι ςτόλεσ «Περιγραφό/Προδιαγραφϋσ» και «ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ» ϋχουν 

ςυμπληρωθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό και αφορούν τισ ελϊχιςτεσ υποχρεωτικϊ 

απαιτούμενεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του εκϊςτοτε εύδουσ. 

Η ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ-ΤΜΜΟΡΥΨΗ» ςυμπληρώνεται από τουσ 

υποψηφύουσ με ΝΑΙ ό ΟΦΙ. ημειώνεται ότι για όλεσ τισ απαιτούμενεσ τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ ΝΑΙ ςτη 

ςτόλη αυτό, διαφορετικϊ θα αποκλεύονται. ε περύπτωςη που ϋνα κελύ εύναι ΚΕΝΟ 

θεωρεύται ότι η απϊντηςη εύναι ΟΦΙ. 

Η ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε ΣΕΦΝΙΚΑ ΥΤΛΛΑΔΙΑ» ςυμπληρώνεται από τουσ 

υποψηφύουσ, αναφϋροντασ τη ςχετικό παραπομπό ςε Σεχνικϊ Υυλλϊδια, ό ϊλλα 

αποδεικτικϊ ϋγγραφα, από τα οπούα πρϋπει να φαύνεται καθαρϊ πώσ η κϊθε 

προδιαγραφό πληρεύται (τα αναφερόμενα ςχετικϊ αποδεικτικϊ ϋγγραφα θα πρϋπει να 

εύναι ςε γλώςςα τησ ευρωπαώκόσ ϋνωςησ) .  

Όλα τα προμηθευόμενα εύδη  θα πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να διαθϋτουν ςόμανςη 
CE με την οπούα βεβαιώνεται πωσ ϋχουν ελεγχθεύ και πληρούν όλεσ τισ ευρωπαώκϋσ 
προδιαγραφϋσ (τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα θα πρϋπει να εςωκλεύονται ςτο 
φϊκελο προςφορϊσ των προςφερόντων) . 
 

1.2.2 ΕΓΓΤΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ – ΤΜΒΟΛΑΙΟ 
ΤΝΣΗΡΗΗ 

 
Θα παρϋχεται εγγύηςη ενόσ (1) τουλϊχιςτον ϋτουσ που θα περιλαμβϊνει την 
ϊμεςη αποκατϊςταςη (εντόσ 48 ωρών από την αναγγελύα τησ βλϊβησ) τησ 
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λειτουργύασ από οποιαδόποτε βλϊβη ό δυςλειτουργύα χωρύσ κόςτοσ για το 
ΕΚΔΔΑ. Ψσ ώρεσ κϊλυψησ τησ υποςτόριξησ ορύζεται το χρονικό διϊςτημα 08.00 – 
16.00 για τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ. 
Οι υπηρεςύεσ τησ περιόδου εγγύηςησ αφορούν ςτο ςύνολο του ϋργου και 
παρϋχονται δωρεϊν. Περιλαμβϊνουν αποκατϊςταςη των βλαβών και 
ανωμαλιών λειτουργύασ του εξοπλιςμού. Ειδικότερα δε, ςε ενϋργειεσ (εργαςύεσ 
και ανταλλακτικϊ) που απαιτούνται να εκτελεςτούν ςτον εξοπλιςμό 
προκειμϋνου να αποκαταςταθούν οι προώποθϋςεισ για την ομαλό λειτουργύα 
τουσ μετϊ την εμφϊνιςη ςχετικού προβλόματοσ. Οι υποχρεώςεισ του αναδόχου 
εύναι οι ακόλουθεσ:  
 

1. Αποκατϊςταςη των προβλημϊτων λειτουργύασ του εξοπλιςμού ςτα ςημεύα 
εγκατϊςταςησ.  
2. ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ ολόκληρου ό τμόματοσ του εξοπλιςμού με 
ϊλλο, αυτό θα πρϋπει να εύναι ιςοδύναμο ό ανώτερο, με τη ςύμφωνη γνώμη του 
φορϋα.  
3. Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την ευθύνη και οποιοδόποτε κόςτοσ απαιτηθεύ για 
την εξαςφϊλιςη τησ ςυμβατότητασ του εξοπλιςμού που θα αλλϊξει. Ο Ανϊδοχοσ 
θα ενημερώνει για τα χαρακτηριςτικϊ του νϋου εξοπλιςμού.  
 

Οι δαπϊνεσ των ανταλλακτικών ςε κϊθε περύπτωςη βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 
Επιςημαύνεται, ότι ςτην ϋννοια των ανταλλακτικών περιλαμβϊνονται και όλα τα 
ηλεκτρονικϊ μϋρη των τηλεφωνικών κϋντρων.  
 
Ψσ ημερομηνύα ϋναρξησ τησ εγγύηςησ ορύζεται η ημερομηνύα μετϊπτωςησ ςτη 
λειτουργύα του νϋου κϋντρου και προςωρινόσ παύςησ τησ λειτουργύασ του 
παλαιού. 
 

Μετϊ το πϋρασ τησ εγγύηςησ θα προςφερθεύ ετόςιο ςυμβόλαιο ςυντόρηςησ, το 
οπούο να περιλαμβϊνει απεριόριςτουσ προγραμματιςμούσ από απόςταςη και 
τηλεφωνικό υποςτόριξη 8h/5d, 6 προληπτικϋσ επιςκϋψεισ το ϋτοσ, 
εγκατϊςταςη όλων των διαθϋςιμων αναβαθμύςεων ςτο τηλεφωνικό κϋντρο. 
 

1.2.3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ, 
ΕΛΕΓΦΟ 

 
Η ανϊδοχοσ εταιρεύα, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ και το 
Σμόμα Δικτύων και Τποδομών Πληροφορικόσ του ΕΚΔΔΑ, θα αναλϊβει την 
εγκατϊςταςη, την ϋναρξη λειτουργύασ, την πλόρη παραμετροπούηςη του 
κϋντρου και των τηλεφωνικών ςυςκευών ώςτε να καλύπτονται όλεσ οι 
υπϊρχουςεσ λειτουργύεσ του κϋντρου, καθώσ και  όπου χρειαςτεύ, να βελτιωθούν 
και να προςτεθούν νϋεσ, προτού παραδοθεύ ςε πλόρη και απρόςκοπτη 
λειτουργύα.  
 
1.2.4 ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΑ 
 

Από τον ανϊδοχο θα παραδοθεύ πλόρεσ εγχειρύδιο λειτουργύασ όλων των 
επιπϋδων (καταγραφόσ μηνυμϊτων, δρομολόγηςησ κλόςεων, ηχογρϊφηςησ 
ςυνομιλιών, οδηγιών παραμετροπούηςησ, κ.λπ.) 
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1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΕΡΓΟΤ   
 
Ο  προώπολογιςμόσ  ανϋρχεται ςτο  ποςό  των εύκοςι χιλιϊδων ευρώ 
20.000,00 € χωρύσ ΥΠΑ  (24.800,00 €  ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%) 
ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4661/13-11-2020 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ 
(ΑΔΑ: 20REQ007643645)  
 
1.5 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

Οι υποψόφιοι καλούνται ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ τουσ να προςκομύςουν τα 

κϊτωθι δικαιολογητικϊ προσ απόδειξη μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού 

του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016: 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ.1 του ϊρθρου 73: 

1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που 

εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ  ό τησ 

χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προμηθευτόσ ό 

υπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα ςε περύπτωςη φυςικού 

προςώπου και εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου ςε περύπτωςη νομικού 

προςώπου  όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτην περύπτωςη 79 Α του Νόμου. 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73: 

2) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ 

αςφαλιςτικούσ φορεύσ του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον 

υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ  (ςτην περύπτωςη που ο 

προμηθευτόσ ϋχει την εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην Ελλϊδα, 

αφορϊ οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ).  

3) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου 

κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. 

 

 

1.5 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πληρωμό του «αναδόχου» θα πραγματοποιηθεύ με την εξόφληςη του εκατό τοισ 

εκατό (100%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ που αντιςτοιχεύ ςτο ϋργο που παραλόφθηκε 

οριςτικϊ. 

Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη 

των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμό υπόκειται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό 

υπηρεςιών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 

ιςχύει).  

Η αμοιβό του «αναδόχου» υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων 

κρατόςεισ, που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ.  Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ 
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κρατόςεισ: 

(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.), 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπωσ 

τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του ν. 4605/2019 και την Τ.Α. 5143/05.12.2014 

(ΥΕΚ 3335 Β΄), όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,07%, η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 

Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του 

ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 1191/14.03.2017, επιβϊλλεται 

κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςύμβαςησ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό 

(3%) και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%). 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ 
            

 

 

 

Εςωτερικό διανομό (μϋςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προώςταμϋνη Γενικόσ Διεύθυνςησ Διοικ/κών & Οικ/κών Τπηρεςιών 

3. Προώςτϊμενο Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών 




