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Δράμα, 02/10/2015 
Αριθ. Πρωτ: 653 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. - στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to 
Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level - ALECTOR” (Κωδικός: 
2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα 
από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013, ανακοινώνει ότι 
προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας 
τηλεφωνικού κέντρου 2 γραμμών ISDN (4 κανάλια φωνής) και έως 15 εσωτερικών, με δυνατότητα 
άμεσης σύνδεσης με παρόχους VoiP τηλεφωνίας, αξίας 1.990,00 € (πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.  
 
Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια και διάθεση στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. των κάτωθι ειδών: 
 
Πίνακας 1. Περιγραφή των ειδών 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣ. 

1 Κάρτα εξωτερικών γραμμών ISDN - 2 ports ΤΕΜ 1 

2 Τηλεφωνική IP συσκευή δύο γραμμών SIP, LCD έγχρωμη (στελεχών) ΤΕΜ 8 

3 Τηλεφωνική IP συσκευή τριών γραμμών SIP, LCD έγχρωμη (γραμματείας) ΤΕΜ 2 

 
Αναλυτικότερα, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη του 
παραπάνω Πίνακα 1: 

Πίνακας 2. Τεχνικές προδιαγραφές 

1 Κάρτα εξωτερικών γραμμών ISDN - 2 ports 

Εcho cancellation, 2 BRI ports interface, τεσσάρων καναλιών φωνής, TE ή NT mode, Point-to-
point (TE/NT) και point-to-multipoint (TE/NT), πρωτόκολλο Euro ISDN  

   

 1  

 

mailto:aned@otenet.gr
http://www.aned.gr/


 
Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα | Τηλ: 2521 047610 | e-mail: aned@otenet.gr | www.aned.gr  

 
2 Τηλεφωνική IP συσκευή δύο γραμμών SIP, LCD έγχρωμη (στελεχών) 

Οθόνη LCD 132x48 οπίσθιου φωτισμού, λειτουργίες αναμονής, μεταφοράς, προώθησης, 
τριμελούς συνδιάσκεψης, call park/pickup, shared-call appearance (SCA) / bridged-line-
appearance (BLA), downloadable phone book (XML, LDAP, up to 500 items), ιστορικό κλήσεων 
200 εγγραφών, off-hook auto dial, αυτόματη απάντηση, click-to-dial, flexible dial plan, hot 
desking, προσωποποιημένοι ήχοι κλήσης, server redundancy & fail-over, 13 πλήκτρα ειδικών 
λειτουργιών: σίγαση ακουστικών, μεταφορά, συνδιάσκεψη, αποστολή, επανάκληση, ηχείο, 
ένταση ήχου, τηλεφωνικός κατάλογος, μήνυμα, αναμονή, υποστήριξη 2 λογαριασμών VoIP. 

3 Τηλεφωνική IP συσκευή τριών γραμμών SIP, LCD έγχρωμη (γραμματείας) 

Οθόνη LCD 132x64 οπίσθιου φωτισμού, λειτουργίες αναμονής, μεταφοράς, προώθησης, 
τριμελούς συνδιάσκεψης, call park/pickup, shared-call appearance (SCA) / bridged-line-
appearance (BLA), downloadable phone book (XML, LDAP, up to 1000 items), ιστορικό κλήσεων 
100 εγγραφών, off-hook auto dial, αυτόματη απάντηση, click-to-dial, flexible dial plan, hot 
desking, προσωποποιημένοι ήχοι κλήσης, server redundancy & fail-over, 8 πλήκτρα ειδικών 
λειτουργιών: σίγαση ακουστικών, μεταφορά, συνδιάσκεψη, επανάκληση, ηχείο, μήνυμα, 
αναμονή, 4 πλήκτρα με προσαρμοζόμενη λειτουργία, ανάλογα με την χρήση του τηλεφώνου, 
υποστήριξη 3 λογαριασμών VoIP, υποστήριξη κονσόλας επέκτασης, 10 προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα BLF για γρήγορη κλήση. 

 
Πίνακας 3. Απαιτούμενες Δυνατότητες - Λειτουργίες Τηλεφωνικού Κέντρου 

1 IVR (Interactive Voice Response 

Αυτοματοποιημένα Τηλεφωνικά Μενού (σύμφωνα με τις ανάγκες μας) για τη δρομολόγηση 
κλήσεων με φωνητική καθοδήγηση. 

2 Fax Server 

Λειτουργία λήψης και αποστολής Fax. 

3 Σύνδεση με Outlook της Microsoft 

Αυτόματη κλήση επαφής και δυνατότητα αναγνώρισης εισερχόμενης κλήσης. 

4 Εκτυπώσεις (Reporting) 

Πληροφόρηση (εμφάνιση η/και εκτύπωση) σχετικά με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις: 
μπορούν να παραμετροποιηθούν και να εκτυπώνονται πληροφορίες σχετικές με το πλήθος και 
την διάρκεια κλήσεων (εισερχόμενων και εξερχόμενων), με βάση ημερομηνία και εσωτερικό. 
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Ο Ανάδοχος, με την κατακύρωση της προμήθειας και την παράδοση των ανωτέρω στην έδρα της 
Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., θα αναλάβει επίσης:  

• την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος 
• την ενεργοποίηση των απαιτούμενων λειτουργιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3 
• και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των συσκευών και στις λειτουργίες του 

τηλεφωνικού κέντρου 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές για όλα τα είδη (όχι τμηματικά) που 
αναφέρονται στον Πίνακα 1 (μέσα σε σφραγισμένους φακέλους) -σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα- 
μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη έως και τις 2 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας 
- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα). Οι φάκελοι πρέπει 
να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να 
πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι 
Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Ανδρέα Ιατρίδη (e-
mail: admin@aned.gr) τηλ. 25210 47610, 47611, 55740). 

 
Για την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. 

Μανόλης Χατζόπουλος 

 
Γενικός Διευθυντής 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   
ΑΦΜ: 
ΔΟΥ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛ:  
ΦΑΞ:  
Ε-MAIL:  

 
για την επιλογή προμηθευτή τηλεφωνικού κέντρου  

στο πλαίσιο της Πράξης: «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality 
Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level - ALECTOR» με κωδικό 2.1.2.73296.282 

MIS-ETC 2617  
Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 653/02.10.2015 ανακοίνωσης - πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

ΕΚΠΤΩΣΗ XX τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
XX % (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΩΣΗ (€) 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

XXXXX (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
XXXX (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΩΣΗ (€) 
(ME Φ.Π.Α.) 

XXXXX (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
XXXX (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 
(Πόλη) …./…./2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
 

(Ονοματεπώνυμο / Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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