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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

                    

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   05 /2014 

       

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου». 

     Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

2. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007) 

3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και 

ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

4. Την µε αριθµό 3/10.12.2012 απόφαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου 

(ΦΕΚ 28/ΥΟ∆∆/28.01.2013) και την αριθµ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη 

εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 

5. Την µε αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης του ΤΕΙ 

Ηπείρου µε θέµα: «Ορισµός αναπληρωτών Προέδρου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων». 

6. Την µε αρ. πρωτ. 75/07.03.2014 αίτηση ανάληψης υποχρέωσης. 

7. Την µε αριθµ. 5/04.03.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου. 

 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή ενός 

ολοκληρωµένου συνόλου υπηρεσιών υποστήριξης –όπως αναλυτικά περιγράφεται στις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ώστε το ενιαίο σύστηµα εξυπηρέτησης φωνής που 

αποτελείται από τον ενεργό εξοπλισµό των τηλεφωνικών συστηµάτων του οίκου ALCATEL-

LUCENT & την εφαρµογή voice portal (φωνητικής πύλης )  που έχει ήδη προµηθευτεί το ΤΕΙ 

ΗΠΕΙΡΟΥ να λειτουργεί ικανοποιητικά για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και 

µε βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #12.000# ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ., για το χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή 

της σύµβασης, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889.  

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     

Άρτα,             21 /05/2014 

Αρ. Πρωτ.:     Φ.23/2509 

 



 2 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η Παρασκευή 06.06.2014 και ώρα 12:30 

µ.µ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσµία υποβολής των προσφορών. Τόπος 

διεξαγωγής του διαγωνισµού και υποβολής προσφορών είναι το Τµήµα Προµηθειών & 

Περιουσίας στο Κτίριο ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (∆ιεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου 

– 47100 Άρτα). 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, µε την 

προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στο Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, 

στη διεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47100, Άρτα, έως και την ηµεροµηνία 

και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθµό πρωτοκόλλου της ηµέρας υποβολής της 

προσφοράς. 

Προσφορά που θα υποβληθεί µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε θα 

ταχυδροµηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και 

θα επιστραφεί στον ενδιαφερόµενο. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προµηθευτή 

και τα εξής: 

 

ΠΡΟΣ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 

ΑΡΤΑ Τ.Κ.47100 
Τ. Θ. 110 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 05/2014 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 06.06.2014 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί  σφραγισµένοι 

υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

α) Φάκελος µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαµβάνει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, ότι έλαβαν γνώση 

της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. 

2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και 

συγκεκριµένα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, 

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
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απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα 

µε την περ. (3) του εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

- ως προς τα νοµικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) 

του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριµένα ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 

- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο 

3) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

και συγκεκριµένα: 

- Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω 

ειδοποίησης. 

Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκοµίσουν: 

- πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 κατάσταση 

και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων. 

- Το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση εκδίδεται από τον αρµόδιο φορέα 

στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον 

διαγωνισµό ΑΕ, ενώ το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση εκδίδεται από το 

αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ΑΕ. Ως προς τις ΕΠΕ και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και 

ΕΕ) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας. 

- για τους διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο, εφόσον 

πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
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απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 

του π.δ. 118/2007. 

4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

εκπρόσωπό τους 

 

β) Φάκελος µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαµβάνει: 1) τα σχετικά 

έγγραφα νόµιµα επικυρωµένα, που να αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει όλα 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, 2) υπεύθυνη 

δήλωση όπου θα δηλώνει  ότι αποδέχεται όλους τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της 

ανακοίνωσης του διαγωνισµού, 3) την τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφονται όλα όσα 

ζητούνται στο κεφάλαιο των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

 

γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το αιτούµενο µηνιαίο ποσό, 

καθώς και το συνολικό ποσό που θα προκύπτει για  χρονικό διάστηµα ενός έτους.  

Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο 

διαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

       Οι κωδικοί πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ θα δοθούν στον 

ανάδοχο από το Κέντρο ∆ικτύων µε την έναρξη του συµβολαίου συντήρησης. Αλλαγές των 

κωδικών αυτών θα γίνονται µόνο από το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ το οποίο διατηρεί στο ακέραιο τα 

δικαιώµατα πρόσβασης -παρέµβασης - τροποποίησης των χαρακτηριστικών των εσωτερικών 

του δικτύου του. Υποχρέωση του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ αποτελεί η άµεση ενηµέρωση του συντηρητή 

για τυχόν παρόµοιες τροποποιήσεις. 

 

 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιων της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:  

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και 

µονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα µέλη της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας. 

γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την τυπική αποδοχή της 

τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα µονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα µέλη της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας.  

δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιµες προσφορές, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

πραγµατοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη µειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται 

όλοι οι προµηθευτές που πρόσφεραν ισότιµες προσφορές. 

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 

παραδίδει στο Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς 

τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην 

ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσµία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα 
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πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης  µε την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 

µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από τον συµβατικό χρόνο υλοποίησης της σύµβασης.  

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίµηνο και αφού εκδοθεί βεβαίωση για τη σωστή 

εκτέλεση των εργασιών από αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ΤΕΙ Ηπείρου, µε χρηµατικό 

ένταλµα πληρωµής, κατόπιν προσκοµίσεως τιµολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής 

ενηµερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενηµερότητας. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ.: 3% επί της αξίας του 

τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ. Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ. Με το 

άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επίσης γίνεται 

παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, επί της αξίας 

του τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

      

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ανακοίνωσης, καθώς και των διατάξεων 

περί προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τµήµα 

Προµηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου στα τηλέφωνα 2681050005 & 2681050024, 

καθώς και από το Κέντρο ∆ικτύων στο τηλέφωνο 2681050500.  

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτηµένα στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις). 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, µεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύµβαση 

που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα 

∆ικαστήρια Άρτας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών 

Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ 

Ηπείρου. 

2. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 

Πρωτοκόλλου. (Πίνακας 

Ανακοινώσεων). 

3. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 

4. Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆απανών. 

5. Κέντρο ∆ικτύων. 

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 05/2014 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ  

 Σκοπός του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου συνόλου 

υπηρεσιών υποστήριξης – οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω  -  ώστε το ενιαίο σύστημα 

εξυπηρέτησης φωνής που αποτελείται από τον ενεργό εξοπλισμό των τηλεφωνικών συστημάτων του 

οίκου ALCATEL-LUCENT & την εφαρμογή voice portal (φωνητικής πύλης )  που έχει ήδη προμηθευτεί 

το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ να λειτουργεί ικανοποιητικά για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και με 

βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

2.1.  Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που θα συντηρείται παρουσιάζεται στον παρακάτω  

πίνακα Α 

 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Τ-Κ 

ALCATEL-LUCENT) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 
 ALCATEL Omni PCX 

Enterprice 

CAMPUS ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Κωστακιοί Άρτας  

2 

ALCATEL Omni PCX 

Enterprice 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Γέφυρα Άρτας  

3 

ALCATEL Omni PCX 

Enterprice 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4ο χλμ Εθνικής Oδού Ιωαννίνων 

Αθηνών  

4 

ALCATEL Omni PCX 

Enterprice 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Ψαθάκι, Πρέβεζας  

5 

ALCATEL Omni PCX 

Enterprice 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Ηγουμενίτσα  

 

                           Πίνακας Α : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

a.  Η εφαρμογή της φωνητικής πύλης λαμβάνει τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω του 

τηλεφωνικού κέντρου( PBX/ACD),οι οποίες  φτάνουν στον server που φιλοξενεί την 

εφαρμογή (interactive voice response system), με ip κανάλια ταυτόχρονης επικοινωνίας 

Τα συστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω του ιδιωτικού ip δικτύου του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

O server που φιλοξενεί την εφαρμογή της φωνητικής πύλης(interactive voice response 

system) συνδέεται επίσης και με την βάση δεδομένων του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(Customer database), 

απ΄όπου παίρνει στοιχεία τα οποία επεξεργάζεται. 
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Τα συστήματα αλληλοεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους on real time. Η εφαρμογή είναι πλήρως 

επεκτάσιμη σε όλα τα επίπεδα. 

Tο block διάγραμμα της λύσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

 

 

Οι υπηρεσίες της συντήρησης – υποστηρίξης που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω 

αναφερόνται: 

1. στον ενεργό εξοπλισμό των τ-συστημάτων του οίκου ALCATEL-LUCENT & 

2. στην εφαρμογή – λογισμικό της φωνητικής πύλη του οίκου MEDIATEL DATA 

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μας, το αργότερο 3ημέρες 

πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στα Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2681050500 

κατά τις ώρες 08:30 εώς 14:00, ώστε να παραλάβουν τα ops των τηλεφωνικών κέντρων, 

προκειμένου να λάβουν ακριβή γνώση για τον συντηρούμενο εξοπλισμό 

 

3. ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Οι απαιτούμενοι χρόνοι απόκρισης, με ποινή αποκλεισμού,  είναι αυτοί που περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα  

 

 

Χρόνος τηλεφωνικής 

απόκρισης σε ώρες 

Χρόνος απόκρισης με 

ανταλλακτικό ή 

εφεδρικό εξοπλισμό σε 

ώρες 

 

Χρόνος αποκατάστασης σε ώρες 

1 8 24 

   Πίνακας Β : ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  

Οι χρόνοι του παραπάνω πίνακα Β, αφορούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας και του έτους χωρίς 

εξαίρεση. 

Οι τηλεφωνικές κλήσεις προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του αναδόχου θα μπορούν να γίνονται 

μεταξύ των ωρών 7:00 και 23:00 (όλες τις ημέρες τις βδομάδας και για όλο το έτος), με ποινή 
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αποκλεισμού.  Το ωράριο επίσκεψης του τεχνικού στους χώρους του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ θα είναι μεταξύ 

των ωρών 7:30 και 15:00, εκτός των περιπτώσεων όπου θα μπορεί κατόπιν συνεννόησης να 

επεκταθεί μέχρι και τις 20:00. 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

• Ο χρόνος τηλεφωνικής απόκρισης, είναι ο χρόνος σε ώρες, που μεσολαβεί μεταξύ μιας 

τηλεφωνικής κλήσης μέχρι την τηλεφωνική απάντηση από πιστοποιημένο τεχνικό. 

 

• Ο χρόνος απόκρισης με ανταλλακτικό ή εφεδρικό εξοπλισμό, είναι ο χρόνος σε ώρες, που 

μεσολαβεί μεταξύ μιας τηλεφωνικής κλήσης μέχρι την επίσκεψη πιστοποιημένου τεχνικού 

στα γραφεία της ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ,  με ανταλλακτικό ή εφεδρικό εξοπλισμό. 

 

• Χρόνος αποκατάστασης, είναι ο χρόνος σε ώρες,  που μεσολαβεί μεταξύ μιας τηλεφωνικής 

κλήσης μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Οι υπηρεσίες που ζητούνται και που θα περιλαμβάνονται στο βασικό τίμημα της σύμβασης 

συντήρησης,   θα πρέπει να περιλαμβάνουν, με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

A. Προληπτική συντήρηση, θα προβλέπεται μία (1) ανά έτος, όλου του εξοπλισμού των 

τηλεφωνικών κέντρων σε πρόγραμμα που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στο Κέντρο Δικτύων του 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει 

ενδεχόμενο καθαρισμό των μονάδων και διαγνωστικό έλεγχο λαθών και τυχόν δυσλειτουργίες.   

Μετά το τέλος του προγράμματος προληπτικής συντήρησης θα παραδοθεί φύλλο ελέγχου 

ξεχωριστά για κάθε τηλεφωνικό κέντρο. 

B. Επανορθωτική-διορθωτική συντήρηση, θα προβλέπει την επιδιόρθωση της  βλάβης και την 

αποκατάσταση της λειτουργίας και με επί τόπου επίσκεψη τεχνικού και αντικατάσταση μέρους ή 

όλου του εξοπλισμού, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το ΤΕΙ Ηπείρου, εφόσον αυτό απαιτείται. Στην 

περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί επί τόπου, θα αντικαθίσταται 

με εφεδρικό εξοπλισμό (που θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες της 

εγκατάστασης), 

C. Παροχή ανταλλακτικών και υλικών. Τα ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτηθούν κατά τη συνολική 

διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι καινούρια ή επισκευασμένα με πιστοποίηση του 

Οίκου Alcatel_Lucent. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το σύνολο του εξοπλισμού της 

σύμβασης για όλο το χρονικό διάστημα αυτής ανεξάρτητα από το αν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός 

εξακολουθεί να υποστηρίζεται σε ανταλλακτικά από τον Κατασκευαστή Οίκο Αlcatel_Lucent. 

Απαιτείται,- επί ποινή αποκλεισμού- βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον 

προμηθευτή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών θα 

βαρύνει τον προμηθευτή. 

D. Διερεύνηση προβλημάτων, - σε όποιους παράγοντες και αν οφείλονται - σε συνεργασία με τους 

μηχανικούς του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ακόμη και εάν αυτό οφείλεται σε τρίτους παράγοντες (π.χ. ΟΤΕ, 

εναλλακτικοί, κλπ). 

E. Administration για τα τηλεφωνικά κέντρα. Η υπηρεσία Administration καλύπτει κατ΄ ελάχιστον  

τα εξής: 

I.  Όλες τις αλλαγές προγραμματισμού που αφορούν λειτουργικές δυνατότητες του 

εξοπλισμού, έτσι ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

µεταβαλλόµενες  επιχειρησιακές ανάγκες του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
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II. Την τήρηση πλήρους ενημερωμένου αρχείου με όλα τα τεχνικά στοιχεία δομής και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού.  

III. Την δωρεάν παροχή πληροφοριών Help Desk μέσω τηλεφώνου. 

 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, (επί ποινή αποκλεισμού) να: 

I. είναι πιστοποιημένος ως business partner(συνεργάτης) του οίκου ALCATEL LUCENT.  

II. να διαθέτει: 

A) Έναν (1) πιστοποιημένο μηχανικό από τον οίκο ALCATEL-LUCENT, 

• Στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του οίκου ALCATEL-LUCENT OXE, στην έκδοση OmniPCX 

Enterprise R6.x IP, σαν Certified System Expert(ACSE), 

• Στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του οίκου ALCATEL-LUCENT OXE, στην έκδοση OmniPCX 

Enterprise R7.x Advance IP, σαν Certified System Expert(ACSE), 

• Στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του οίκου ALCATEL-LUCENT OXE, στην έκδοση OmniPCX 

Enterprise Corporate R9, σαν Certified System Expert(ACSE), 

• Στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του οίκου ALCATEL-LUCENT OXE, στην έκδοση OmniPCX 

Enterprise Corporate R10, σαν Certified System Expert(ACSE), 

• Στην εφαρμογή διαχείρισης της καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, Omnivista 4760 R5, σαν 

Certified Field Expert(ACFE), 

ΙΙΙ. είναι πιστοποιημένος ως business partner(συνεργάτης) του οίκου MEDIATEL DATA.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται όλους τους όρους και 

προδιαγραφές της διακήρυξης διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται. 

2. Σε περίπτωση ένωσης / υπεργολαβίας προμηθευτών θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα  

μέλη της ένωσης / υπεργολαβίας να πληρούν τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του άρθρου 5. 

3. Οι κωδικοί πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ θα δοθούν στον ανάδοχο από το 

Κέντρο Δικτύων την έναρξη του συμβολαίου συντήρησης. Αλλαγές των κωδικών αυτών θα 

γίνονται μόνο από το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ η οποία διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματα πρόσβασης -

παρέμβασης - τροποποίησης των χαρακτηριστικών των εσωτερικών του δικτύου της. Υποχρέωση 

της ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ αποτελεί η άμεση ενημέρωση του συντηρητή για τυχόν παρόμοιες 

τροποποιήσεις. 

  


