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      Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια των υλικών - εγκατάστασης

 ψηφιακού δικτύου (data) και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας.

 

 Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί  

στην προμήθεια των υλικών και την εγκατάσταση ψηφιακού δικτύου (data) και δικτύου σταθερής 

τηλεφωνίας σε πέντε προκατασκευασμένους οικίσκους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι 

γραφείων, με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που 

ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή,η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το  τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών 

της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

 Στην προσφορά θα πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος εργασίας εγκατάστασης και αξία του 

συστήματος συναγερμού. 

        Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών  

Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Οι προμηθευτές θα 

πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

        Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή

ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές

που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της

προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα

προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου

του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

 



                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

    Προκειμένου να εγκατασταθούν δίκτυα DATA – τηλεφωνικά  σε πέντε    προκατασκευασμένους
οικίσκους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι γραφείων θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά
καθώς και η εργασία εγκατάστασης τους  και σύνδεσης με τα δίκτυα του Νοσοκομείου

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο

Πλαστική σωλήνα Φ 32 50   

Πλαστικό κανάλι 25Χ25 40   

Πλαστικό κανάλι 40Χ25 40   

Πλαστικό κανάλι 40Χ40 30   

Επιτοίχιο rack 12 U 1   

Καλώδιο τύπου UTP cat 5e 1600   

Καλώδιο τηλεφωνικό 30 ζευγών 120   

Οπτικό καλώδιο 8 ινών 50/125 εξ. χώρου 120   

Διπλή πρίζα τύπου UTP cat 5e 23   

Βάση στήριξης οριολωρίδας 50 ζευγών 1   

Οριολωρίδα τύπου Krone 5   

Patch panel τύπου UTP cat 5e 24 ports 4   

Οπτικό patch panel 8 ports SC MM 50/125 2   

Wire manager 2   

Σταθερό ράφι 1 U 1   

Patch cord UTP cat 5e 1m 25   

Patch cord UTP cat 5e 3m 25   

Οπτικό patch cord 50/125 2 m 2   

  Εργασίες εγκατάστασης                                                         1   



Catalyst 9200L 48-port data only, Base 
Switch ή συμβατό 2   

PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 9200L 
48-port data, 4 x 1G, Net, 12 Months ή 
συμβατό 2   

C9200L DNA Essentials, 48-port, 3 Year 
Term license *mandatory when ordering 
Catalyst 9000 switches ή συμβατό 2   

1000BASE-SX SFP transceiver module, 
MMF, 850nm, DOM ή συμβατό 2   

TRANSCEIVER RJ45-F/O SC 
10/100/1000 MULTIMODE  DIGITUS 
DN-82120-1 ή συμβατό   1   

        Για την υποβολή της προσφοράς είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο Νοσοκομείο και η 
ενημέρωση από την τεχνική υπηρεσία και το γραφείο πληροφορικής για τις επί τόπου συνθήκες 
των εργασιών.

Καταληκτική ημερομηνία : 13-05-2019

Καταληκτική ώρα : 15:00

                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                                                        α.α
                                                                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ           

                                                                                   

                                                                          

            


