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                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ: Τποβολή προζθορών για ηην εγκαηάζηαζη νέφν γραμμών δικηύοσ – δομημένης (data) ζε διάθοροσς 

τώροσς ηοσ Νοζοκομείοσ (α/α .02.19). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
προϋπολογιζηικής δαπάνης 4.464,00 € με ηο ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: 
Δγθαηάζηαζε λέσλ γξακκώλ δηθηύνπ - δνκεκέλεο θαισδίσζεο (data) ζε δηάθνξνπο 

ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Β’ ΜΔΝΝ, δηάθνξεο θιηληθέο, εμ. Ιαηξεία, ινγηζηήξην, ππξεληθή ηαηξηθή θιπ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ : Απνθνπή  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΤΛΙΚΑ 

: 

1. 

Λήςε δνκεκέλεο θαισδίσζεο πιήξεο κε ηελ αλαινγνύζα θαισδίσζε, δειαδή 
ηειεθσληθή πξίδα 1XRJ45 ρσλεπηή ή ζε θαλάιη, ηύπνπ MOSAIC ηεο LEGRAND, 
ιεπθνύ ρξώκαηνο, θαηεγνξίαο 5Δ, πιήξεο κε πιάθα, πιαίζην, βάζε ζηήξημεο θαη 
θαισδίσζε κε θαιώδην ηύπνπ UTP, θαηεγνξίαο νκνίσο 5Δ, κήθνπο έσο 95 m, εληόο 
ζράξαο ή ζε ζσιήλα πιαζηηθό ρσλεπηό ή θαη ηκήκαηνο ραιπβδνζσιήλα ή 
πιαζηηθό θαλάιη, κήθνπο κέρξη 3 m, κέρξη ηνλ θαηαλεκεηή νξόθνπ, καδί κε ηηο 
εξγαζίεο ζύλδεζεο ζηελ πξίδα θαη ζηνλ θαηαλεκεηή θαη ηηο κεηξήζεηο 
ζπκβαηόηεηαο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο 5Δ, παξαδνηέεο ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή (40 λήυεις).  

2. 
Patch panel (ηύπνπ PANDUIT) ραιθνύ CAT5e, RJ45 8(8), κε 24 δηαύινπο – 
ζπλδέζκνπο, γηα ηνπνζέηεζε ζε πθηζηάκελν Σει. Καηαλεκεηή, (2ηεμ.). 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ  

: 

1. 
Δγθαηάζηαζε όισλ ησλ πιηθώλ (πξηδώλ, θαισδίσλ, patch panel), ζηνπο ρώξνπο 
εγθαηάζηαζεο. 

2. 
Απνκάθξπλζε από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ππνιεηκκάησλ πιηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκηώλ ζε δνκηθά ζηνηρεία.   

3. πλδέζεηο, δνθηκέο ιεηηνπξγίαο - παξάδνζε. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

1. 
Οη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλώζε 
ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ. 

2. 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη ππό ηελ επίβιεςε ζηειερώλ 
ηεο Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξόζθνπηα ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνύ), ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο 
ηελ ώξα 15:00 ηεο 25ης Φεβροσαρίοσ 2019. 

    ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο (πιηθά θαη εξγαζία) τφρίς ην ΦΠΑ. 
ηελ πξν ΦΠΑ ζπλνιηθή αμία ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο ύςνπο 2,12432%. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ 
θ. Παπαληθνιάνπ Αζηέξην - Σει. 2313 32.3105.           
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