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Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας 
_________________ _____________ 

 
Αθήνα, 23 / 09 / 2019 
 
Αρ. Πρωτ. 1119876 / 2019 
 

 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 
Ταχ. Κώδικας : 106 79 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ευάγγελος Λιναρδάτος 
Τηλέφωνο : 210-3662.438 
Fax : 210-3638.919 
e-mail : tm.syntirisis@ efka.gov.gr 
  

Π Ρ Ο Σ  
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 
 
https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi 

 
Θ Ε Μ Α :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 αναλογικών 

τηλεφωνικών συσκευών» 
 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί 

πεντακόσια (500) τεμάχια αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως 

αυτά αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία είτε στο Δημόσιο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας είτε σε υπάρχοντα τηλεφωνικά κέντρα του ΕΦΚΑ.  

Η παράδοση των τηλεφωνικών συσκευών θα πραγματοποιηθεί σε αποθηκευτικό χώρο του ΕΦΚΑ 

εντός Ν. Αττικής.  

Παρακαλούμε όπως την οικονομική σας προσφορά, μας την αποστείλετε μέσω τηλεομοιότυπου 

(fax) στον αριθμό 210.3638.919 ή μέσω email (tm.syntirisis@efka.gov.gr) έως και τη Δευτέρα 30 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας. 

Συνημμένα: Τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισμός, φ.2 
 

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

Εσωτ. διανομή: 

1) Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης. 
2) Προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

    3)    Τμήμα Συντήρησης (Να μας σταλεί σφραγισμένο αντίγραφο) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1). Κατασκευασμένη από επώνυμο κατασκευαστικό οίκο. Οι ενδιαφερόμενοι στην οικονομική τους 

προσφορά πρέπει να αναφέρουν τον κατασκευαστικό οίκο και το μοντέλο της συσκευής.  

2). Κατάλληλη για σύνδεση και λειτουργία στο Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας 

3). Κατάλληλη για σύνδεση και λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο (PBX) 

4). Να φέρει σήμανση πιστοποίησης CE 

5). Η τηλεφωνική συσκευή θα είναι ενσύρματη, κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση αλλά είναι 

επιθυμητό να έχει και τη δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης  

6). Να διαθέτει πληκτρολόγιο τονικής επιλογής αριθμών (πλήκτρα 0,1, έως 9 και πλήκτρα * #) 

7). Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) πλήκτρα μνημών ταχείας επιλογής (τουλάχιστον 16 ψηφίων) 

8). Να διαθέτει πλήκτρο επανάκλησης τελευταίου αριθμού (REDIAL) 

9). Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον 10 τηλεφωνικών αριθμών (τουλάχιστον 16 

ψηφίων) 

10). Να διαθέτει πλήκτρο FLASH / RECALL με δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου 

διακοπής   ( π.χ. επιλογή από 90 msec έως 600 msec) 

11). Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου κουδουνισμού ( π.χ. χαμηλή – μέτρια – 

δυνατή) 

12). Να μην απαιτούνται τυχόν μπαταρίες για τη λειτουργία της τηλεφωνικής συσκευής. 

13). Κάθε τηλεφωνική συσκευή θα παραδοθεί σε χάρτινη συσκευασία (κουτί) όπου θα περιέχει όλα 

τα εξαρτήματα και καλώδια που απαιτούνται για τη σύνδεσή της με την τηλεφωνική πρίζα του 

γραφείου. 

14). Οι απολήξεις των απαραίτητων καλωδίων (σπιράλ και καλώδιο σύνδεσης συσκευής) πρέπει 

να είναι τύπου RJ-11. 

15). Το χρώμα της προσφερόμενης τηλεφωνικής συσκευής πρέπει να είναι μαύρο.  

16). Όλες οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι καινούργιες, αχρησιμοποίητες (όχι 

ανακατασκευασμένες), του ίδιου τύπου και κατασκευαστικού οίκου. 

17). Κάθε τηλεφωνική συσκευή θα συνοδεύεται από φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης της τηλεφωνικής 

συσκευής στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

18). Χρόνος εγγύησης για ΟΛΑ τα εξαρτήματα της τηλεφωνικής συσκευής, ένα (1) έτος. 

19). Οι ενδιαφερόμενοι στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να καταθέσουν και prospectus 

(ελληνικά ή αγγλικά) της προσφερόμενης συσκευής. 

20). ΔΕΝ απαιτείται η προσφερόμενη τηλεφωνική συσκευή να έχει οθόνη με δυνατότητα 

αναγνώρισης κλήσεων (CALLER-ID).  

21). Κριτήριο επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη 

τιμή). 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
α/α Είδος / Περιγραφή Τεμάχια Τιμή Μονάδας (€) Ολικό ποσό (€) 

1. 

Ενσύρματη αναλογική 
τηλεφωνική συσκευή 
σύμφωνα με την ως άνω 
τεχνική περιγραφή  500 20,00 10.000,00 

   ΦΠΑ 24% : 2.400,00 
   Σύνολο: 12.400,00 
 
 
 

 
  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
 


