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 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
Φ.600.1/283/134022/.1445 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PERYPHON 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

θνπόο ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο νιηθήο 
ππνζηήξημεο κέζσ ηεο παξνρήο ελόο ζπλόινπ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.3 ηνπ παξόληνο ώζηε ν ελεξγόο ηειεπηθνηλσληαθόο 
εμνπιηζκόο ηνπ νίθνπ PERYPHON, πνπ έρεη ήδε πξνκεζεπηεί ην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ 
ΚΡΗΣΗ, λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, ζύκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ 
ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ θαη κε βάζε ηηο 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 ν εμνπιηζκόο (hardware) θαη ηα ινγηζκηθά 
(software) ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηα ηειεθσληθά θέληξα ηνπ πίλαθα Α. 

 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΜΟΤ -

ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΔΜ 

 

1 
ΔΣΔ-Μ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 

 

2 
FXS-110M THΛΔΦΩΝΙΚΗ ΤΚΣΔΤΗ ME ΗΔADSET 14 

3 PE-M1K40 

BAΘΜΙΓΑ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΣΔ-

Μ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΟΜΑΓΙΚΩΝ 

ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ 

1 

 

4 
LDF-12 BAΘΜΙΓΑ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΝΓΡΟΜΗΣΩΝ 1 
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5 SOFTWARE SW_1 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΟΜΑΓΙΚΗ ΤΝΟΜΙΛΙΑ 

ΤΝΓΡΟΜΗΣΩΝ 
1 

 

6 
GS160A24-R7B UNIT POWERSUPPLY 1 

 

7 
MSI ADMIN LAPTOP 1 

 

8 
TURBO-X ADMIN LAPTOP 1 

9 CABLES 
KAΛΩΓΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΒΑΘΜΙΓΩΝ ΚΑΙ 

ADMIN 
3 

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 32 

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 ηηο 
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. 

 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 
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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 ζπληήξεζεο, 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. 0 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 PERYPHON ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ ν ελεξγόο 
εμνπιηζκόο λα παξακέλεη πάληα ελεκεξσκέλνο θαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε 
ινγηζκηθνύ θάζε θνξά.  

 2.3.4 Γιεπεύνηζη πποβλημάηων, - σε όποιοσς παράγοντες και αν 
ουείλονται - 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 
εμνπιηζκνύ, έηζη ώζηε να λειτοσργεί ικανοποιητικά σύμυωνα με τις εκάστοτε 
μεταβαλλόμενες  επιτειρησιακές ανάγκες τοσ ΠΒΚ. 

 2.3.5.2  Σελ ηήξεζε πιήξνπο ελεκεξσκέλνπ αξρείνπ κε 
όια ηα ηερληθά ζηνηρεία δνκήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ.  

 2.3.5.3    Σε 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. 

 2.3.6 ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, εθόζνλ 
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 ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πνύ απηέο κπνξνύλ 
λα αμηνπνηεζνύλ. 
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 2.3.7 Δκπαίδεςζη πποζωπικού. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 
νξγαλώλεη εηήζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην 2-3 εκεξώλ ζην πξνζσπηθό ηνύ ΠΒΚ 
πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Σ/Κ PERYPHON, ζε ρώξν ηεο εηαηξείαο (ηα έμνδα 
κεηαθίλεζεο - δηακνλήο επηβαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΠΒΚ).  

 2.3.8  Βεβλαμένορ εξοπλιζμόρ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 
επηζθεπάζεη ή αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηνλ βεβιακέλν εμνπιηζκό ηεο παξαγξάθνπ 
2.1, όηαλ ε βιάβε νθείιεηαη ζε θπζηθά αίηηα (π.ρ ειεθηξηθέο εθθελώζεηο) ή αζηνρία 
πιηθνύ. 

 2.3.9 Πποληπηική ζςνηήπηζη. Θα πξαγκαηνπνηείηαη επίζθεςε 
ζηνλ ρώξν πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην Σ/Κ Peryphon ηνπ ΠΒΚ, δύν (2) θνξέο ην 
έηνο γηα εμακεληαία πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. 

    2.4   ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 2.4.1 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη (επί ποινή εξοπλιζμού) 
λα: 

1. είναι πιζηοποιημένορ partner (ζςνεπγάηηρ) ηος οίκος PERYPHON  
ζηην Δλλάδα.  

α. Γηα ηελ απόδεημε ηεο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ PERYPHON  θαη 

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 
ηειεθσληθά θέληξα ηνπ ηδίνπ ή άιινπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηελ απόδεημε ηεο 
πινπνίεζεο λα θαηαηεζεί βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο από ηνλ θνξέα, 
εθόζνλ απηόο αλήθεη ζηνλ δεκόζην ηνκέα, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν 
αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο πινπνίεζεο θαζώο επίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
θαη ην πνζό πινπνίεζε (ρσξίο ΦΠΑ). ηελ πεξίπησζε όπνπ ην έξγν 
αλαηέζεθε από θνξέα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ε πξνζθόκηζε ηεο 
παξαπάλσ βεβαίσζεο δελ είλαη δπλαηή, αξθεί ζρεηηθή δήισζε ηνπ 
αλαδόρνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε βεβαίσζε ή ε δήισζε ζα 
ζπλνδεύνληαη από επίζεκν παξαζηαηηθό έγγξαθν παξνρήο ππεξεζηώλ 
(ηηκνιόγην).  

 2.5  ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

 2.5.1 Κακία επηπξόζζεηε επηβάξπλζε δελ πθίζηαηαη ην ΠΒΚ όζνλ 
αθνξά ζηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε βεβιακέλνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ επίζθεςε 
ηερληθνύ ζηελ έδξα ηνπ ΠΒΚ, όηαλ πξόθεηηαη γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο, θαζώο 
θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνϋιηθώλ, πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ θαηά ηε ζπληήξεζή 
ηνπ.
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 2.5.2 Θα ηεξείηαη βηβιίν-αξρείν ζπληήξεζεο ηνπ Σ/Κ, ην νπνίν θαη 
ζα ελεκεξώλεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη κε όιν ην ηζηνξηθό (θαηά S/N & Mac Addr) 
βιαβώλ θαη αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη. 

 2.5.3 Οπνηνδήπνηε πιηθό αληηθαζίζηαηαη ζην Σ/Κ Peryphon ζα είλαη 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, θαηλνύξην θαη πιήξσο ζπκβαηό κε ηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκό. Δπίζεο, ζα ζπλνδεύεηαη από ηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο θαη 
ηππνπνηήζεηο θαηά Peryphon, ΙSO, DN, θηι αληηζηνίρσο. 

Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγόο (ΓΒ) Μηραήι θνπιάο, Γληήο Α΄ΚΔ/ΓΣΗΓ, ηει: 
2821026810. 

      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
 


