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1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                
Τηλεφ : 213-20 88 715
Fax:      213-20 88 530
Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝ. : Τμ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 6291/8-4-2014 Απόφαση 
Διοικητή , πρόκειται να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 
ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ 
LASER

11.700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ

2.Με  την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις 
παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη 
παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των 
διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής 
της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον σύνδεσμο 
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις  22/4/14 έως και 
28/4/14

4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη 
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.



5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους 
καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : 
prom  @  hippocratio  .  gr  

6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την ανάθεση, της παρ.1 μαζί με τις τελικές 
προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού 
αξιολογηθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις –προτάσεις επί 
των Τεχνικών Προδιαγραφών.

7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

                                                                     

                                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ       

                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

mailto:prom@hippocratio.gr


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ   LASER  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   €  11.700   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται  ότι  ο  όρος  “Προμηθευτής”  όπως  χρησιμοποιείται  στην  παρούσα
διακήρυξη αναφέρεται κατά το στάδιο του Διαγωνισμού στους Συμμετέχοντες σε
αυτόν, ενώ μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού χαρακτηρίζει τον Ανάδοχο.

1. Η  γλώσσα  γραπτής  και  προφορικής  επικοινωνίας  είναι  η  Ελληνική,  στην

οποία θα συνταχθεί και η προσφορά.

2. Μετά  την  κατάθεση  και  την  αποσφράγιση  της  προσφοράς,  καμία

διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  Διακήρυξης  ή  της

προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης όμως έχει το δικαίωμα

και  αφού  το  κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητήσει  από  Προμηθευτή  την  παροχή

διευκρινίσεων,  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  της  προσφοράς  του.  Στην

περίπτωση  αυτή,  η  παροχή  διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον

Προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

3. Ο Προμηθευτής θα επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι,

αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης.   Στην

περίπτωση  που  δεν  υποβληθεί  η  εν  λόγω  δήλωση  απορρίπτεται  εξ’

ολοκλήρου η προσφορά.

4. Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και την αρίθμηση

που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Για κάθε επιμέρους σημείο θα

πρέπει  να  δοθεί  μόνο  μία απάντηση,  έστω  και  αρνητική  ή  εναλλακτική.

Προσφορά που δεν έχει  συνταχθεί  με  τον  προαναφερθέντα τρόπο ή δεν

περιλαμβάνει  όλα τα  απαιτούμενα από την  παρούσα Διακήρυξη στοιχεία

(π.χ.  υπεύθυνες  δηλώσεις  κ.λ.π.),  απορρίπτεται.  Διευκρινίζεται  ότι,  η

μονολεκτική  απάντηση  “ΝΑΙ”  δεσμεύει  απόλυτα  τον  Προμηθευτή  στο

συγκεκριμένο άρθρο.

5. Οι  χειρόγραφες  απαντήσεις,  οι  διορθώσεις,  τα  ξύσματα  και  τα  σβησίματα,

συνεπάγονται τον άμεσο αποκλεισμό του Προμηθευτή.



6. Όλος  ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  πρέπει  να  είναι  καινούργιος  και

αμεταχείριστος,  τελευταίας  τεχνολογίας  και  από  τα  πιο  πρόσφατα

ανακοινωθέντα μοντέλα της κατασκευάστριας Εταιρείας.

7. Να  αναφερθεί  η  χρονική  διάρκεια,  για  την  οποία  ο  Προμηθευτής

εξασφαλίζει και εγγυάται την υποστήριξη του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά.

8. Κατά  την  ημερομηνία  αποστολής  της  προσφοράς  (Αρ.  Πρωτ.  Γρ.

Προμηθειών),  δεν  θα  πρέπει  τα  υπό  προμήθεια  προϊόντα  να  έχουν

χαρακτηριστεί ως “end of life” από τον Κατασκευαστή τους, σε διαφορετική

περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται εξ’ ολοκλήρου.

9. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να επισυνάψει πλήρη σειρά τεχνικών φυλλαδίων

(PROSPECTUS),  για κάθε προσφερόμενο είδος, τα οποία θα τεκμηριώνουν

τον εξοπλισμό. 

10. Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει,  να  παραδώσει  και  να  εγκαταστήσει τον

εξοπλισμό  που  θα  προμηθεύσει,  στον  χώρο  που  θα  του  υποδειχθεί,  σε

πλήρως λειτουργική μορφή. 

11. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, θα γίνει μετά την εγκατάσταση και

διαπίστωση  της  καλής  λειτουργίας  του,  από  την  αρμόδια  Επιτροπή

Παραλαβής του Νοσοκομείου.

12. Επίσης  θα  πρέπει  να  αναφέρει  ότι  αποδέχεται,  αν  αυτό  ζητηθεί  από  το

Νοσοκομείο,  την  σύναψη  σύμβασης  συντήρησης  του  προσφερόμενου

εξοπλισμού,  για  δύο  (2)  επιπλέον  έτη  από  την  ημερομηνία  λήξης  της

εγγύησης, καθώς και το ποσοστό (%) επί της αξίας αγοράς, βάσει του οποίου

θα προκύπτει το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης.

Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής οδηγεί στην εξ’ ολοκλήρου απόρριψη

της προσφοράς.



Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, 
εξοπλισμού (ζεύγους κεφαλών) τεχνολογίας Laser 
free space optics, ο οποίος λειτουργεί σε μήκος 
κύματος 785 nm 

ΝΑΙ

Εμβέλεια τουλάχιστον 600m υπό συνθήκες ομίχλης 
17db/km ΝΑΙ

Ρυθμός μετάδοσης 1Gbps full duplex ΝΑΙ
Ενσωματωμένη δυνατότητα για Wi-fi  back up με 
προσθήκη κατάλληλων κεραιών  

ΝΑΙ

Latency <50nsec
Θερμοκρασία λειτουργίας από -40ο έως +60ο C ΝΑΙ
Βαθμός προστασίας κεφαλής laser IP65 ΝΑΙ
Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω TCP/IP και SNMP 
μέσω προσφερόμενου λογισμικού του ίδιου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ

Προδιαγραφή Ασφαλείας Class 1M ΝΑΙ
Τροφοδοσία μέσω δικτύου (PoE). Να προσφερθούν 
και οι κατάλληλοι PoE Injectors ΝΑΙ

Παρελκόμενα 
100/1000BASE-T to 1000BASE-X Media Converter 2
Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver, 
1000LX (Single-mode, 10km) 1

Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver, 
1000SX (Multi-mode) 1

Εγγύηση
Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή
(on-site  αποκατάσταση  βλάβης  εντός  δύο
εργάσιμων ημερών)
Αφορά σε πιθανές επισκευές βλαβών, κάλυψη 
ανταλλακτικών, σταθερότητα τοποθέτησης και  
περιοδικό έλεγχο - διόρθωση ευθυγράμμισης. 

Σε  όλο  το  χρονικό  διάστημα  της  εγγύησης  θα
καλύπτεται το κόστος (και όχι μέρος αυτών) :
εργασίας, ανταλλακτικών και μεταφορικών.

Για όλο τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, οι εργασίες
θα  εκτελούνται  στον  τόπο  εγκατάστασης  του
εξοπλισμού  και  εντός  του  ωραρίου  του
Νοσοκομείου (on site support).  Σε περίπτωση που
λόγω της φύσης της βλάβης δεν είναι δυνατό να
γίνει  αυτό,  ο  Ανάδοχος  θα  μεταφέρει  τη
χαλασμένη  συσκευή  και  θα  πραγματοποιεί  την
επισκευή στο χώρο του. Για όσο χρόνο διαρκεί  η
επισκευή,  ο  Ανάδοχος  θα  αντικαθιστά  την
χαλασμένη συσκευή, με άλλη ιδίων δυνατοτήτων.
Μετά  την  τηλεφωνική αναγγελία  της  βλάβης  ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει  τεχνικό για
την διάγνωση-επίλυσή της. Σε καμία περίπτωση ο
Ανάδοχος  δεν  θα  απασχολεί  υπαλλήλους  του
Νοσοκομείου  για  να  επιτύχει  τηλεφωνική
διάγνωση της βλάβης.
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