Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ

Αθήνα, 11.4.2013
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) στο πλαίσιο του
έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Ενέργειας

(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)»

που

χρηµατοδοτείται

από

το

Π.∆.Ε.

2012ΣΕ07580098 της ΣΑΕ 0758, Υποέργο 1: «∆ράσεις της εύρυθµης
λειτουργίας και αποτελεσµατικής εκτέλεσης του έργου της ΕΥΕΠΕΝ (Γενική
Επιθεώρηση)»,

καλεί τους ενδιαφεροµένους να στείλουν τις οικονοµικές προσφορές τους, µε
τεχνική περιγραφή, καθώς και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης για την ανάθεση
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας

Προϋπολογισµός έργου: 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους έως τις
26.4.2013, ώρα 12:00, στην ΕΥΕΠΕΝ – ΥΠΕΚΑ, υπόψη κου Γρηγ.
Οικονοµίδη:
α) ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας, Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα, γραφείο 718, ή
β) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: groiko@eka.ypeka.gr).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6974722.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Απαιτείται η παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, ήτοι η σύνδεση του
υπάρχοντος

ψηφιακού

τηλεφωνικού

κέντρου

τύπου

Panasonic

KX-

TDE200GR (εγκατεστηµένο στον 7ο όροφο του ΥΠΕΚΑ, Μεσογείων 119, ΤΚ
10192), η προµήθεια οκτώ (8) γραµµών ISDN, δηλαδή 16 γραµµές
ταυτόχρονης οµιλίας. Tα modem των παραπάνω τηλεφωνικών γραµµών θα
πρέπει να δίνουν την δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της υπηρεσίας (wi-fi modem rooter).
Απαίτηση της υπηρεσίας είναι τα 16 κανάλια φωνής να «βγαίνουν» µέσω του
τηλεφωνικού κέντρου µέσω ενός «κεφαλικού» αριθµού (αριθµό εύκολης
αποµνηµόνευσης) και να δοθεί επίσης σειριακή αρίθµηση στα 16 κανάλια που
τα τελευταία τους ψηφία θα λειτουργούν και ως εσωτερικοί αριθµοί.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνει:


Απεριόριστα τηλεφωνήµατα προς σταθερά τηλέφωνα, αστικές

και

υπεραστικές κλήσεις


Προς κινητά τηλέφωνα, πρόβλεψη για 900-1000 λεπτά οµιλίας
µηνιαίως

Επίσης θα πρέπει να περιλαµβάνει τιµοκατάλογο εκτός των παραπάνω
ορίων.
Tέλος,

θα

πρέπει

να

δίνεται

η

δυνατότητα

στην

Υπηρεσία,

να

επαναδιαµορφώσει το συµβόλαιο µε τη σύµφωνη γνώµη της εταιρείας
τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες της υπηρεσίας
(προσαρµογή στον πραγµατικό φόρτο τηλεφωνηµάτων).
H πρόσκληση αφορά σε παροχή υπηρεσίας έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Έκδοση λογαριασµών ανά δίµηνο.
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