ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΑΤΡΜΑΣΘ ΗΕΤΞΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΣΘΡΙΩΝ ΑΛ-ΕΛΑΚΣ
I.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κεντρικζσ Υπθρεςίεσ του Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ςτεγάηονται ςε τρία διαφορετικά κτιρια ςτον Ρειραιά ωσ ακολοφκωσ:
•
Κτιριο 1: Βρίςκεται επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ εντόσ του λιμζνα Ρειραιά μεταξφ των πυλϊν Ε1 και Ε2
(Συντεταγμζνεσ: φ=37.942480 Β, λ=23.626005 Α κατά προςζγγιςθ).
•
Κτιριο 2: Βρίςκεται ςτθν οδό Γρθγορίου Λαμπράκθ 150 ςτον Ρειραιά (Συντεταγμζνεσ: φ=37.940351 Β,
λ=23.649113 Α κατά προςζγγιςθ)
•
Κτιριο 3: Βρίςκεται ςτθν οδό 2ασ Μεραρχίασ 18 ςτον Ρειραιά (Συντεταγμζνεσ: φ=37.941031 Β,
λ=23.643204 Α κατά προςζγγιςθ)
Εκ των ανωτζρω κτθρίων, το πρϊτο (Κτιριο 1) είναι το Κεντρικό Κτιριο τθσ υποδομισ του Φορζα ςτο οποίο
φιλοξενοφνται ο κεντρικόσ μθχανογραφικόσ και δικτυακόσ εξοπλιςμόσ, οι εφαρμογζσ και οι γραμμζσ πρόςβαςθσ
ςτο διαδίκτυο.
Τα Κτιρια 2 και 3 διαςυνδζονται με το Κτιριο 1 μζςω αςφρματων ηεφξεων τφπου laser link χρθςιμοποιϊντασ το
κάτωκι Κτιριο 4 ωσ κτιριο αναμεταδότθ, κακϊσ τα Κτιρια 1, 2 και 3 δεν διακζτουν άμεςθ οπτικι επαφι
μεταξφ τουσ:
•
Κτιριο 4: Βρίςκεται ςτθν οδό Κωνςταντίνου Ραλαιολόγου 15 (Ρλατεία Τερψικζασ) ςτον Ρειραιά
(Συντεταγμζνεσ: φ=37.940549 Β, λ=23.645750 Α κατά προςζγγιςθ) – το κτιριο ανικει ςτον Οίκο Ναφτου
Οι κφριεσ ανάγκεσ που καλφπτονται επί του παρόντοσ από τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ είναι θ πρόςβαςθ,
αφενόσ ςτο διαδίκτυο και αφετζρου ςε ζνα πλικοσ από εςωτερικζσ web based και client-server εφαρμογζσ.
Μζςω του παρόντοσ ζργου ο Φορζασ προτίκεται να εγκαταςτιςει νζα υποδομι αςφρματθσ ηεφξθσ μεταξφ των
προαναφερκζντων κτθρίων, διατθρϊντασ τθν υφιςτάμενθ υποδομι εκτόσ δικτφου ςτα ςθμεία εγκατάςταςισ
τθσ.
II.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΘ

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ #24.800,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% και νομίμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου και κα χρθματοδοτθκεί από τον
τακτικό προχπολογιςμό Υ.Ν.Α.Ν.Ρ. ζτουσ 2020.

III.

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

IV.

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΘΣΑ
(ΣΕΜΑΧΙΑ)

CPV

3

31711423-4

ΖΕΥΓΟΣ ΑΣΥΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%)

24.800,00€

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του
ανωτζρω πίνακα.

V.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

1.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΤΠΟΔΟΜΘ
1.1. Κτιριο 1

Το Κτιριο 1 αποτελείται από το Κεντρικό Κτιριο (ςτο εξισ Κεντρικό Κτιριο) επτά ορόφων (ιςόγειο και ζξι
όροφοι) και από παρακείμενο κτιριο Ρφργου δϊδεκα ορόφων (ςτο εξισ Ρφργοσ). Επί του δϊματοσ του Ρφργου
είναι εγκατεςτθμζνθ μία ςυςκευι Lightpointe FlightStrata FSA 155E θ οποία διαςυνδζεται με μία όμοια
ςυςκευι που βρίςκεται ςτο Κτιριο 4. Από τθν εν λόγω ςυςκευι εκκινεί ζνα καλϊδιο οπτικισ ίνασ (multimode)
με ακροδζκτεσ τφπου SC που καταλιγει ςε ζνα οπτικό patch panel που βρίςκεται εντόσ του μθχανοςταςίου επί
του δϊματοσ του πφργου. Ακολοφκωσ, μζςω τθσ κατακόρυφθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ οπτικισ ίνασ του
κτθρίου καταλιγει ςε οπτικό patch panel με ακροδζκτεσ τφπου SC που βρίςκεται ςτο Data Center του Κτθρίου
1. Εκεί το καλϊδιο τθσ οπτικισ ίνασ μετατρζπεται μζςω ειδικοφ μετατροπζα (ALLIED TELESIS 100TX TO 100FX
(SC) MEDIA CONVERTER) ςε utp καλϊδιο χαλκοφ το οποίο καταλιγει ςε ζνα interface ενόσ δρομολογθτι Cisco
3845. Ο εν λόγω δρομολογθτισ μζςω 2ου interface ςυνδζεται απευκείασ ςτα κεντρικά ςυςτιματα προςταςίασ
(firewall) του Φορζα προκειμζνου εξαςφαλιςτεί θ διαςφνδεςθ με το εςωτερικό δίκτυο του Κτθρίου 1.
1.2. Κτιριο 2
Το Κτιριο 2 αποτελείται από το ιςόγειο και πζντε ορόφουσ. Επί του δϊματοσ του κτθρίου είναι εγκατεςτθμζνθ
μία ςυςκευι Lightpointe FlightStrata FSA 155E θ οποία διαςυνδζεται με μία όμοια ςυςκευι που βρίςκεται ςτο
κτιριο 4. Από τθν εν λόγω ςυςκευι εκκινεί ζνα καλϊδιο οπτικισ ίνασ (multimode) με ακροδζκτεσ τφπου SC θ
οποία καταλιγει ςε ζνα επιτοίχιο ικρίωμα που βρίςκεται ςτο κλιμακοςτάςιο του κτθρίου πριν τθν ζξοδο προσ
τθν ταράτςα. Εκεί θ οπτικι ίνα μετατρζπεται μζςω ειδικοφ μετατροπζα (ALLIED TELESIS 100TX TO 100FX (SC)
MEDIA CONVERTER) ςε utp καλϊδιο χαλκοφ το οποίο καταλιγει ςε ζνα ethernet interface ενόσ δρομολογθτι
Cisco 2801, ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ του Data Center του Κτθρίου 2 ςτον 1ο όροφο. Εν λόγω δρομολογθτισ
μζςω 2ου interface ςυνδζεται απευκείασ ςτα κεντρικά switches του εν λόγω κτθρίου προκειμζνου
εξαςφαλιςτεί θ διαςφνδεςθ με το εςωτερικό δίκτυο του κτθρίου 2.
1.3. Κτιριο 3
Το κτιριο 3 αποτελείται από το ιςόγειο, 8 ορόφουσ και το δϊμα, δεν διακζτει κεντρικι δικτυακι υποδομι και
επίςθσ δεν διακζτει κεντρικι δομθμζνθ καλωδίωςθ. Το data center του Κτθρίου 3 βρίςκεται ςτον 4ο όροφο. Στο
δϊμα του εν λόγω κτθρίου είναι εγκατεςτθμζνθ μία ςυςκευι GEODESY PICO NEXT θ οποία διαςυνδζεται με μία

όμοια ςυςκευι που βρίςκεται ςτο κτιριο 4. Από τθν εν λόγω ςυςκευι ξεκινάει ζνα καλϊδιο χαλκοφ UTP και
μζςω τθσ εξωτερικισ πλευράσ του κτθρίου καταλιγει μζςω ςυςκευισ POE injector ςε ζνα interface ενόσ
δρομολογθτι Cisco 1921 ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ του Data Center του κτθρίου 3. Εν λόγω δρομολογθτισ μζςω
2ου interface ςυνδζεται απευκείασ ςτα switches του εν λόγω κτθρίου προκειμζνου εξαςφαλιςτεί θ διαςφνδεςθ
με το εςωτερικό δίκτυο του κτθρίου 3.
1.4. Κτιριο 4
Το κτιριο 4 ανικει ςτον Οίκο Ναφτου ςτο δϊμα του οποίου είναι εγκατεςτθμζνεσ δφο (02) ςυςκευζσ τφπου
Lightpointe FlightStrata FSA 155E και μία (01) ςυςκευι GEODESY PICO NEXT. Οι οπτικζσ ίνεσ των ςυςκευϊν
Lightpointe καταλιγουν ςε ζνα επιτοίχιο ικρίωμα που βρίςκεται ςτο κλιμακοςτάςιο του κτθρίου πριν τθν ζξοδο
προσ τθν ταράτςα. Εκεί οι οπτικζσ ίνα μετατρζπονται μζςω ειδικϊν μετατροπζων (ALLIED TELESIS 100TX TO
100FX (SC) MEDIA CONVERTER) ςε utp καλϊδια χαλκοφ. Στο ίδιο ικρίωμα καταλιγει το utp καλϊδιο τθσ
ςυςκευισ GEODESY PICO NEXT όπου βρίςκεται ςυςκευι POE injector. Το ςφνολο των τριϊν (03) utp καλωδίων
καταλιγουν ςε ιςάρικμα interfaces ενόσ δρομολογθτι Cisco 2801, ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ του Data Center
του κτθρίου 4 ςτον 7ο όροφο. Εν λόγω δρομολογθτισ μζςω ζτερου interface ςυνδζεται απευκείασ ςτα κεντρικά
switches του εν λόγω κτθρίου προκειμζνου εξαςφαλιςτεί θ διαςφνδεςθ μεταξφ Οίκου Ναφτου και ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
1.5. Αποςτάςεισ μεταξφ κτθρίων
Οι αποςτάςεισ των κτθρίων είναι οι ακόλουκεσ:
Ζεφξθ Α: Κτιριο 1 – Κτιριο 4 ~1732 m
Ζεφξθ Β: Κτιριο 2 – Κτιριο 4 ~290 m
Ζεφξθ Γ: Κτιριο 3 – Κτιριο 4 ~237 m

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΝΕΟΤ ΕΡΓΟΤ

Το αντικείμενο του ζργου ςυνίςταται ςτα ακόλουκα ςθμεία:
•
Στθν προμικεια, εγκατάςταςθ, ενεργοποίθςθ και παραμετροποίθςθ τριϊν νζων ηευγϊν αςφρματθσ
ηεφξθσ μεταξφ των κτθρίων 1-4, 2-4 και 3-4 τα χαρακτθριςτικά των οποίων αποτυπϊνονται ςε πίνακα που
αναφζρεται ςτο Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ.
2.1. Γενικζσ Απαιτιςεισ επί του ςυνόλου του ζργου
•
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κατά το ςτάδιο κατάρτιςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ δφνανται και ςυνιςτάται,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Φορζα, να πραγματοποιιςουν αυτοψία προκειμζνου ςχθματίςουν ολοκλθρωμζνθ
εικόνα για τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ.
•
Εφόςον υφίςταται κατάλλθλθ κατθγορία από τον καταςκευαςτι, οι αδειοδοτιςεισ κα είναι τφπου
κυβερνθτικι / δθμοςίου (government).
•
Οι εργαςίεσ κα υλοποιθκοφν με τρόπο ϊςτε να εκλυκεί θ λιγότερο δυνατι ςκόνθ. Σε περίπτωςθ που
κα γίνουν εργαςίεσ τοιχοποιίασ (πχ άνοιγμα οπϊν) ςε χϊρουσ όπου υπάρχει μθχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ, ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν κατάλλθλθ προςταςία του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ. Σε κάκε
περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων όπου κα γίνουν εργαςίεσ
και τθν κακαριότθτα αυτϊν.
•
Η διαδικαςία αδειοδότθςθσ για τα κεραιοςυςτιματα (εφόςον απαιτθκεί) κα πραγματοποιθκεί από το
Φορζα με τθ ενεργό ςυνδρομι του ανάδοχου. Η άδεια κα εκδοκεί ςτο όνομα του Φορζα. Ο ανάδοχοσ
αναλαμβάνει να διεκπεραιϊςει οποιαδιποτε διαδικαςία, μελζτθ κ.λπ. που απαιτείται για τθν ζκδοςθ τθσ
ςχετικισ άδειασ. Επίςθσ αν προκφψει οποιοδιποτε κόςτοσ, αυτό κα καλυφκεί από τον ανάδοχο.

•
Σο ςφνολο του πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που κα απαιτθκεί, όπωσ ιςτοί, καλϊδια (ρεφματοσ, δεδομζνων
(οπτικά και χαλκοφ)), ακροδζκτεσ οπτικϊν ινϊν κλπ. κα παραςχεκοφν από τον ανάδοχο αδαπάνωσ για τον
Φορζα. τα παραπάνω υλικά περιλαμβάνεται και ο πακθτικόσ εξοπλιςμόσ που κα απαιτθκεί για τθ
διαςφνδεςθ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό.
•
Οι ιςτοί ι οι βάςεισ ςτιριξθσ κα εγκαταςτακοφν με τρόπο ϊςτε να επθρεαςτεί το λιγότερο δυνατόν θ
μόνωςθ των κτθρίων. Σε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ ςωςτι
ςτερζωςθ και γείωςθ των κεραιοςυςτθμάτων κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ μόνωςθσ και τθ ςτεγάνωςθ των
δωμάτων.
•
Πλεσ οι καλωδιϊςεισ (τόςο τθσ θλεκτροδότθςθσ όςο και τθσ δικτφωςθσ) που κα είναι εκτεκειμζνεσ ςτο
περιβάλλον κα είναι για εξωτερικι χριςθ και κα βρίςκονται εντόσ προςτατευτικϊν ςωλθνϊςεων μθ εφκαμπτων
ι/και εφκαμπτων τφπου ςπιράλ, κατάλλθλα ςτερεωμζνων ςτουσ τοίχουσ και ςε καμία περίπτωςθ αςτιρικτα
ςτο πάτωμα. Οι ςωλθνϊςεισ κα είναι για χριςθ ςτον εξωτερικό περιβάλλον, κα είναι πιςτοποιθμζνεσ για
αντοχι ςτισ UV ακτινοβολίεσ και κα διακζτουν προςταςία IP 65. Οι καλωδιϊςεισ ρεφματοσ και δικτφου κα
βρίςκονται ςε ξεχωριςτι ςωλινωςθ.
•
Οι εργαςίεσ κα γίνονται εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ζωσ τισ 15:30.
•
Τα κεραιοςυςτιματα ςτο κτιριο 4 δφνανται να τοποκετθκοφν είτε ςε μία βάςθ ςτιριξθσ – ιςτό είτε ςε
πολλζσ. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί από το φψοσ των βάςεων ςτιριξθσ κα τοποκετθκοφν φανοί αεροπλοΐασ.
Ο ανάδοχοσ κα τεκμθριϊςει αν απαιτοφνται ι όχι εν λόγω φανοί.
•
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνδζςει το νζο εξοπλιςμό με τθν υφιςτάμενθ δικτυακι υποδομι του
Φορζα με τον ίδιο τρόπο που είναι ςυνδεδεμζνοσ ο υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ. Για το ςκοπό αυτό, όπου
απαιτείται μετατροπι τθσ καλωδίωςθσ από ζνα τφπο ςε άλλο (πχ οπτικι ίνα ςε χαλκό, οπτικι ίνα ςε άλλο τφπο
οπτικισ ίνασ, χαλκόσ ςε οπτικι) ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και εγκαταςτιςει κατάλλθλουσ
μετατροπείσ.
•
Σο ςφνολο των εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου (εγκατάςταςθ,
τοποκζτθςθ, παραμετροποίθςθ, εκπαίδευςθ, ςυντιρθςθ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία τυχόν απαιτθκεί)
κα παραςχεκοφν από τον Ανάδοχο αδαπάνωσ για το Φορζα.
2.2. Ειδικζσ Απαιτιςεισ για το κτιριο 1
Στο κτιριο 1 το προςφερόμενο κεραιοςφςτθμα κα εγκαταςτακεί επί του δϊματοσ του πφργου ςε ιςτό ι βάςθ
ςτιριξθσ που κα παραςχεκεί από τον ανάδοχο. Πλεσ οι καλωδιϊςεισ (ρεφματοσ και δικτφου) από το
προςφερόμενο κεραιοςφςτθμα κα καταλιξουν ςτο ικρίωμα που βρίςκεται ςτο μθχανοςτάςιο του δϊματοσ.
Ειδικότερα για τθ μεταφορά δεδομζνων κα χρθςιμοποιθκεί καλωδίωςθ οπτικισ ίνασ (multimode) με
ακροδζκτεσ τφπου SC που κα καταλιγει ςτο υφιςτάμενο οπτικό patch panel που βρίςκεται ςτο ανωτζρω
ικρίωμα. Ακολοφκωσ, μζςω τθσ κατακόρυφθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ οπτικισ ίνασ του κτθρίου κα καταλιγει
ςε οπτικό patch panel που βρίςκεται ςτο Data Center του Κτθρίου 1.
Στο Data Center του Κτθρίου 1 το καλϊδιο τθσ οπτικισ ίνασ κα πρζπει να μετατρζπεται μζςω ειδικοφ
μετατροπζα που κα προςφερκεί ςε utp καλϊδιο χαλκοφ το οποίο κα καταλιξει ςτον υφιςτάμενο δρομολογθτι
Cisco 3845 ο οποίοσ εξαςφαλίηει τθ διαςφνδεςθ με τα κεντρικά ςυςτιματα προςταςίασ (firewall) του Φορζα και
ςτθ ςυνζχεια με το εςωτερικό δίκτυο του Κτθρίου 1.
Το δϊμα διακζτει ςχάρα όδευςθσ των καλωδίων ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ κεραιοςυςτιματοσ και ικριϊματοσ επί
του μθχανοςταςίου του δϊματοσ εκτιμάται περίπου ςτα 15 μζτρα.
2.3. Ειδικζσ Απαιτιςεισ για το κτιριο 2
Στο κτιριο 2 το προςφερόμενο κεραιοςφςτθμα κα εγκαταςτακεί επί του δϊματοσ του κτθρίου ςε ιςτό ι βάςθ
ςτιριξθσ που κα παραςχεκεί από τον ανάδοχο. Οι καλωδιϊςεισ (ρεφματοσ και δικτφου ι μόνο δικτφου αν κα

χρθςιμοποιθκεί λφςθ POE) κα καταλιξουν εξωτερικά μζςω του κεντρικοφ ακάλυπτου χϊρου του κτθρίου ςτο
data center που βρίςκεται ςτον 1ο όροφο. Εκεί θ καλωδίωςθ κα καταλιξει ςε ζνα Ethernet interface χαλκοφ
του υφιςτάμενου δρομολογθτι Cisco 2801, ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ του Data Center, προκειμζνου να
εξαςφαλιςτεί θ διαςφνδεςθ με το εςωτερικό δίκτυο του κτθρίου 2.
Το δϊμα δεν διακζτει ςχάρα όδευςθσ των καλωδίων, ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ κεραιοςυςτιματοσ και data
center εκτιμάται περίπου ςτα 40 μζτρα.
2.4. Ειδικζσ Απαιτιςεισ για το κτιριο 3
Στο κτιριο το προςφερόμενο κεραιοςφςτθμα κα εγκαταςτακεί επί του δϊματοσ του κτθρίου ςε ιςτό ι βάςθ
ςτιριξθσ που κα παραςχεκεί από τον ανάδοχο. Οι καλωδιϊςεισ (ρεφματοσ και δικτφου ι μόνο δικτφου αν κα
χρθςιμοποιθκεί λφςθ POE) κα καταλιξουν από τθν εξωτερικι πλευρά του κτθρίου ςτο data center που
βρίςκεται ςτον 4ο όροφο. Εκεί θ καλωδίωςθ κα καταλιξει ςε ζνα Ethernet interface χαλκοφ του υφιςτάμενου
δρομολογθτι Cisco 1921, ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ του Data Center, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
διαςφνδεςθ με το εςωτερικό δίκτυο του κτθρίου 3. Το δϊμα δεν διακζτει ςχάρα όδευςθσ των καλωδίων. Η
απόςταςθ μεταξφ κεραιοςυςτιματοσ και data center εκτιμάται περίπου ςτα 50 μζτρα.
2.5. Ειδικζσ Απαιτιςεισ για το κτιριο 4
Στο κτιριο 4 τα προςφερόμενα κεραιοςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν επί του δϊματοσ του κτθρίου ςε ιςτό/οφσ
ι βάςθ/εισ ςτιριξθσ που κα παραςχεκεί/οφν από τον ανάδοχο. Τα κεραιοςυςτιματα δφνανται να
τοποκετθκοφν είτε ςε μία είτε ςε πολλζσ βάςεισ ςτιριξθσ. Οι καλωδιϊςεισ (ρεφματοσ και δικτφου ι μόνο
δικτφου αν κα χρθςιμοποιθκεί λφςθ POE) κα καταλιξουν ςτο data center που βρίςκεται ςτον 7ο όροφο. Εκεί τα
utp καλϊδια κα καταλιξουν ςε ιςάρικμά Ethernet interfaces χαλκοφ του υφιςτάμενου δρομολογθτι Cisco
2801. Το δϊμα δεν διακζτει ςχάρα όδευςθσ των καλωδίων ενϊ θ μζςθ απόςταςθ μεταξφ ζκαςτου
κεραιοςυςτιματοσ και data center εκτιμάται περίπου ςτα 50 μζτρα.
2.6. ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

1. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ υςτιματοσ Αςφρματθσ Ηεφξθσ

1.
2.
3.

1.
2.

1.1. Αςφρματα ςθμεία πρόςβαςθσ
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
Αρικμόσ ηευγϊν εξοπλιςμοφ
Το ςφνολο των κεραιοςυςτθμάτων κα είναι ίδιου καταςκευαςτι.
1.2. Γενικά Χαρακτθριςτικά
Οι ςυνδζςεισ κα είναι τφπου Σθμείο με Σθμείο (Point to Point).
Ο εξοπλιςμόσ κα λειτουργεί ςτο φάςμα ςυχνοτιτων 2 GHz ζωσ 80 GHz.

NAI
3
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.3. Δικτυακι Αρχιτεκτονικι & Λεπτομζρειεσ Εγκατάςταςθσ
Οι ςυςκευζσ κα μποροφν να υποςτθρίξουν τισ ακόλουκεσ δικτυακζσ
1.
τοπολογίεσ, χωρίσ αλλαγι ςτο hardware:
2.

(α) Point to Point

ΝΑΙ

(β) Τεχνολογία κλειςτοφ δακτυλίου με δυνατότθτα Add-Drop (Ring with
3.

ΝΑΙ

add-drop) χωρίσ να απαιτοφνται επιπλζον μεταγωγείσ.

1.4. Ειδικά Χαρακτθριςτικά υςτιματοσ Αςφρματθσ Μετάδοςθσ
Ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ϊςτε να μπορεί να
1.
ςτθριχκεί ςε ιςτό (ςωλθνοειδισ μεταλλικόσ πάςςαλοσ).

ΝΑΙ

2.

Ο εξοπλιςμόσ κα ζχει τθ δυνατότθτα προςαρμογισ διαφόρων τφπων
εξωτερικϊν κεραιϊν.

ΝΑΙ

3.

Η κεραία που κα τοποκετθκεί κα είναι κατάλλθλθ για να επιτευχκεί θ
απαιτοφμενθ ταχφτθτα διαςφνδεςθσ.

ΝΑΙ

4.

Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να λειτουργεί κατ’ελάχιςτον ςε κανάλια
μεγζκουσ 250 MHz και 500MHz ςε λειτουργία FDD.

ΝΑΙ

5.

6.
7.

Ταχφτθτα ηεφξθσ Full Duplex με μζγεκοσ καναλιοφ ζωσ 500ΜHz και
διάταξθ 1+0 για τθν περιγραφόμενθ εγκατάςταςθ.
Συμπεριλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ άδειεσ.
Να περιγραφεί ο τρόποσ με τον οποίο κα επιτευχκεί ο ηθτοφμενοσ
ρυκμόσ μετάδοςθσ. Να αναφερκοφν κατ ελάχιςτον: το πλικοσ και ο
τφποσ των κυρϊν κακϊσ και θ τεχνολογία που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Δυνατότθτα λειτουργίασ ςε κατάςταςθ Fixed Modulation ι Adaptive
Modulation and Coding (ACM).

1Gbit/sec

ΝΑ
ΡΕΙΓΑΦΕΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

8.

Υποςτιριξθ ATPC

9.

Μζγιςτο υποςτθριηόμενο one way latency για modulation 64QAM,
μζγεκοσ 1518bytes και bandwidth καναλιοφ 250MHz.

150μsec

10.

Μζγιςτο υποςτθριηόμενο one way latency για modulation 64QAM,
μζγεκοσ 1518bytes και bandwidth καναλιοφ 500MHz.

90μsec

11.

Ο υποψιφιοσ κα ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι του προςφορά
πλθροφορίεσ ςχετικά με:

12.

(α) Υποςτθριηόμενουσ τφπουσ διαμόρφωςθσ (modulation format /
coding schemes).

ΝΑΙ

(β) Τα μεγζκθ των καναλιϊν που υποςτθρίηονται.

ΝΑΙ

14.

(γ) Ιςχφ Μετάδοςθσ (tx power) ςτον ακροδζκτθ τθσ κεραίασ ανά τφπο
διαμόρφωςθσ και μεγζκοσ καναλιοφ (modulation/channel size)

ΝΑΙ

15.

(δ) Ευαιςκθςία αποδζκτθ ανά τφπο διαμόρφωςθσ και μζγεκοσ
καναλιοφ για BER 10-6 (modulation/channel size).

ΝΑΙ

16.

(ε) Χωρθτικότθτα (user throughput) ανά τφπο διαμόρφωςθσ και
μζγεκοσ καναλιοφ (modulation/channel size) .

ΝΑΙ

17.

(η) Χρόνοσ Round Trip Latency ανά τφπο διαμόρφωςθσ και μζγεκοσ
καναλιοφ (modulation/channel size).

ΝΑΙ

13.

1.5. Ειδικά χαρακτθριςτικά δικτφωςθσ
1.
2.

Ενςωματωμζνοσ μεταγωγζασ Ethernet

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ από τον μεταγωγζα των ακόλουκων προτφπων:
(α) ΙΕΕΕ 802.1d

ΝΑΙ

(β)ΙΕΕΕ 802.1Q

ΝΑΙ

(γ) ΙΕΕΕ 802.1ad

ΝΑΙ

6.

Ελάχιςτοσ αρικμόσ κυρϊν GbE Ethernet (Electrical ι/και Optical): Ο
απαραίτθτοσ για να υποςτιριηει throughput 1Gbps.

ΝΑΙ

7.

Να αναφερκεί ο τφποσ των προςφερόμενων κυρϊν GbE (Electrical &
Optical).

ΝΑΙ

Δυνατότθτα προτεραιοποίθςθσ frames

ΝΑΙ

Δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν Metro Ethernet Forum (MEF)compliant E-Line και E-LAN.

ΝΑΙ

Να διακζτει κφρα διαχείριςθσ (management port) 10/100/1000 Base-T
RJ-45. Η διαχείριςθ να γίνεται χωρίσ να διακοπεί θ κίνθςθ που
μεταδίδεται.

ΝΑΙ

11.

Υποςτιριξθ two-rate three-Color policers, ανά κφρα (unicast, multicast,
broadcast, ethertype), ανά υπθρεςία (service) και ανάλογα το CoS.

ΝΑΙ

12.

Δυνατότθτα υποςτιριξθσ 8 κατθγοριϊν υπθρεςιϊν (Classes of Service –
CoS) ανά κφρα.

ΝΑΙ

13.

Δυνατότθτα κατθγοριοποίθςθσ ειςερχόμενων πακζτων (ςτισ κφρεσ
Ethernet) ςε τάξεισ προτεραιότθτασ με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:

3.
4.
5.

8.
9.

10.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(α) Θφρα

ΝΑΙ

(β) VID (VLAN id)

ΝΑΙ

(γ) IPv4 header DSCP-bits

ΝΑΙ

(δ) MPLS header EXP-bits

ΝΑΙ

(ε) IPv6 Traffic Class (TC)

ΝΑΙ

(ςτ) Άλλο : Να αναφερκεί

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ των ακόλουκων τφπων queue scheduling: scheduling: strict
priority, WRR, WFQ.

ΝΑΙ

Να αναφερκοφν άλλοι υποςτθριηόμενοι τφποι για queue scheduling.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ μεκόδων queue congestion management

ΝΑΙ

23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.

Να αναφερκοφν οι τφποι queue congestion management

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ μεκόδων Ethernet Service OAM.

ΝΑΙ

Να αναφερκοφν οι μζκοδοι Ethernet Service OAM

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ μεκόδου Ethernet Link OAM.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ Link Aggregation (IEEE 802.3ad) ςτισ κφρεσ GbE.

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ Jumbo frames (9600 bytes).

ΝΑΙ

1.6. υγχρονιςμόσ Δικτφου
Υποςτιριξθ τεχνικϊν ςυγχρονιςμοφ ςυχνότθτασ και φάςθσ.
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Precision Time Protocol IEEE 1588v2
Transparent Clock

2.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.7. Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ
Τφποι Τροφοδοςίασ (τουλάχιςτον ζνασ εκ των κατωτζρω):
(α) Direct VAC

1.

ΝΑΙ

(β) Power Over Ethernet (AC).
Συνικθσ και μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ

2.
3.
4.
5.

7.
8.

10.

3.
4.
5.

-30οC

Μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ

55οC

Ρροςταςία από νερό και ςκόνθ κατ ελάχιςτον

Ι65

(α) Των Συςκευϊν Εκπομπισ (ODU)

ΝΑΙ

(β) Των προςφερόμενων κεραιϊν

ΝΑΙ

Αντοχι του ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ με ταχφτθτα αζρα ωσ

9.

2.

Ελάχιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ

Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ και τα βάρθ:

6.

1.

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΘΕΙ

Να αναφερκεί το MTBF του ςυςτιματοσ

250Km/hr
ΝΑΙ

1.8. Διαχείριςθ υςτιματοσ
Το ςφςτθμα να υποςτθρίηει τουσ ακόλουκουσ τφπουσ διαχείριςθσ:
(α) CLI (Telnet/SSH)

ΝΑΙ

(γ) File Transfer (FTPι/και SFTP)

ΝΑΙ

(δ) SNMP v3

ΝΑΙ

(ε) SNMP v2c

ΝΑΙ

6.
7.

1.

(ςτ) Network Management System

ΝΑΙ

Δυνατότθτα διαχείριςθσ μζςω αςφρματθσ ηεφξθσ τφπου Local Craft
Terminal.

ΝΑΙ

1.9. Τποςτιριξθ Προτφπων
Φάςματοσ ETSI EN 302 217

ΝΑΙ

EMC / EMI / Electrical Safety κατ ελάχιςτον:
2.

ETSI EN 60950-1, ETSI EN 60950-22, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301
489-4,

ΝΑΙ

Environmental κατ ελάχιςτον:
3.

Environmental κατ’ ελάχιςτον: Operating: ETSI EN 300 019-1-4 Class 4.1,
Storage: ETSI EN 300 019-1-1 Class 1.2, Transportation: ETSI EN 300 0191-2 Class 2.3

1.10.Ειδικζσ Απαιτιςεισ
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τροποποίθςθσ των
1.
ρυκμίςεων εφόςον υπάρξει ςχετικι απαίτθςθ από τον φορζα.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλιρθ εγκατάςταςθ και τοποκζτθςθ των
κεραιοςυςτθμάτων ςτα ςθμεία που κα υποδείξει ο φορζασ.

ΝΑΙ

Το ςφνολο των υλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν τοποκζτθςθ και
εγκατάςταςθ κα παραςχεκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ κόςτοσ για τον
φορζα.

ΝΑΙ

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ μόνωςθσ του
δϊματοσ (όπου υπάρχει) από φκορζσ που προκλθκοφν κατά τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

Ο ανάδοχοσ κα ςυνδράμει ςτθν διαδικαςία τθσ αδειοδότθςθσ
λειτουργίασ των ηεφξεων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.

ΝΑΙ

Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει επιπλζον ωσ εφεδρικοφσ δφο (02)
μετατροπείσ για κάκε τφπο μετατροπζα καλωδίωςθσ από ζνα τφπο ςε
άλλο (πχ. οπτικι ίνα ςε χαλκό, οπτικι ίνα ςε άλλο τφπο οπτικισ ίνασ,
χαλκό ςε οπτικι ίνα).

ΝΑΙ

Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει τρία (03) επιπλζον ςυςτιματα PoE injector
που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ εφεδρικά.

ΝΑΙ

VI.

ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ

Τα υπό προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα και κα φζρουν όλεσ τισ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ
αςφάλειασ, ποιότθτασ, καταςκευισ και καλισ λειτουργίασ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ (πχ. CE, ISO, κλπ).

VII.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

Φάςθ Α: Παράδοςθ Εξοπλιςμοφ

Η παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου ωσ ακολοφκωσ:
Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ ςε ςυνεννόθςθ με ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν (ΔΗΔΕΡ) του Φορζα.
Η ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ κα γνωςτοποιθκεί από τον Ανάδοχο εγγράφωσ. Η
διαδικαςία τθσ φάςθσ Β κα πραγματοποιθκεί εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.



Φάςθ Β: Εγκατάςταςθ και Παραμετροποίθςθ του Εξοπλιςμοφ – Εκτζλεςθ εργαςιϊν

Στθν εν λόγω φάςθ περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ, ενεργοποίθςθ και παραμετροποίθςθ-ρφκμιςθ του υπό
προμικεια εξοπλιςμοφ (Software και Hardware). Στθ Φάςθ Β κα ςυμμετζχουν και ςτελζχθ του Φορζα
προκειμζνου αποκτιςουν πλιρθ εικόνα για τον νζο εξοπλιςμό.



Φάςθ Γ: Μετάπτωςθ υποδομϊν - Δοκιμαςτικι Λειτουργία – Δοκιμαςτικοί Ζλεγχοι

Κατά τθν εν λόγω φάςθ κα ενεργοποιθκεί το υπό προμικεια ςφςτθμα αςφρματθσ ηεφξθσ και κα τεκεί εκτόσ
λειτουργίασ το υφιςτάμενο. Στθν περίοδο αυτι, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να αποκακιςτά
οποιαδιποτε βλάβθ ι δυςλειτουργία παρατθρείται ςτο νζο εξοπλιςμό επί τθσ νζασ υποδομισ και οφείλεται
ςτισ εργαςίεσ του παρόντοσ ζργου. Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε οποιαδιποτε
παραμετροποίθςθ απαιτθκεί ςτθν υφιςτάμενθ δικτυακι υποδομι του Φορζα. Σκοπόσ είναι θ πλιρθσ και ορκι
λειτουργία του Φορζα ςε ό,τι αφορά τισ δικτυακζσ και τισ μθχανογραφικζσ υποδομζσ.
Στθ Φάςθ Γ κα ςυμμετζχουν και ςτελζχθ του Φορζα προκειμζνου αποκτιςουν πλιρθ εικόνα για τον νζο
εξοπλιςμό.
Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ κατόπιν ςυνεννοιςεωσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ υπευκφνουσ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,
υποχρεοφται να προβεί ςτθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ δοκιμϊν και ελζγχων που τυχόν ηθτθκοφν εφόςον
αυτζσ δεν είναι καταςτροφικζσ και προορίηονται για να διαπιςτωκεί ότι το ζργο ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και εκπλθρϊνει τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ δθμιουργικθκε. Εάν αποτφχουν
οι ζλεγχοι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ αναγκαίεσ βελτιϊςεισ για να επαναλθφκοφν όλοι οι ζλεγχοι
μζχρι να κρικοφν επιτυχείσ.
Οι Φάςεισ Β και Γ κα πραγματοποιθκοφν εντόσ τεςςάρων (04) εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ
Φάςθσ Α.
Ιδιαιτζρωσ, θ Φάςθ Γ κα πρζπει να εκτελεςτεί κατά το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 15:30 και 17:00 (μθ εργάςιμεσ
ϊρεσ) προκειμζνου ελαχιςτοποιθκεί ο επθρεαςμόσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του Φορζα.



Φάςθ Δ: Εκπαίδευςθ

Η εκπαίδευςθ κα διενεργθκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των Φάςεων Β και Γ (τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα) και κα
ζχει διάρκεια τριϊν (03) ωρϊν.
Ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςε επί τόπου επίδειξθ – ενθμζρωςθ - εκπαίδευςθ (ςε επίπεδο διαχειριςτι) των
ςυςτθμάτων ςε τουλάχιςτον δφο (02) ςτελζχθ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι εγχειρίδιο που κα περιλαμβάνει
τουλάχιςτον τα ακόλουκα: δομι, ςυνδεςμολογία, ρυκμίςεισ και οδθγίεσ για πλιρθ διαχείριςθ εξοπλιςμοφ, τθν
ζγκαιρθ διαπίςτωςθ τυχόν βλαβϊν ι δυςλειτουργιϊν του υλικοφ και λογιςμικοφ, τισ τεχνολογίεσ, πρωτόκολλα
και τον τρόπο που κα εφαρμοςτοφν, τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (π.χ. κακαριςμόσ κεραιοςυςτθμάτων) κ.λπ.
Θα περιλαμβάνει επίςθσ αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν μετάπτωςθ από το υπό προμικεια ςφςτθμα ςτο
υφιςτάμενο π.χ. ςε περίπτωςθ βλάβθσ και αντίςτροφα.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενςωματϊςει ςτο εγχειρίδιο όποια
επιπλζον πλθροφορία του ηθτθκεί και να τα παραδϊςει εκ νζου μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Μαηί
με τα εγχειρίδια κα παραδϊςει τα configuration files των κεραιοςυςτθμάτων.



Φάςθ Ε: Οριςτικι Παραλαβι Ζργου

Η οριςτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβϊν του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν
υπθρεςιακισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΡ) μετά τθν ολοκλιρωςθ
όλων των διαδικαςιϊν που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ. Η φάςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ενόσ
(01) μινα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Δ.

VIII.

Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Εξοπλιςμοφ

1. Οριςμοί
1.1. Βλάβθ
Είναι κάκε ςυμβάν το οποίο επιφζρει τθν αδυναμία πλιρουσ εκμετάλλευςθσ μίασ ι περιςςοτζρων από τισ
δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ (hardware & software), ο οποίοσ κα παραςχεκεί μζςω του ζργου.
1.2. Μονάδα Εξοπλιςμοφ
Είναι κάκε υλικό (hardware) ι ςφνκεςθ υλικϊν που μπορεί να λειτουργεί ωσ αυτόνομθ μονάδα, παρζχοντασ τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ προορίηεται, μαηί με το λογιςμικό (software) που ζχει εγκαταςτακεί ς’ αυτό. Ωσ
μονάδεσ εξοπλιςμοφ κεωροφνται ενδεικτικά τα ακόλουκα:
-

Κεραιοςφςτθμα
Συςτιματα μετατροπισ από ζνα τφπο καλωδίωςθσ ςε άλλο

1.3. Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ)
Είναι το χρονικό διάςτθμα από 08.00 ζωσ 16.00 για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ.
1.4. Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ώρεσ Κάλυψθσ)
Είναι το χρονικό διάςτθμα που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
1.5. Μ.Χ.Ε.Β.

Είναι ο Μζγιςτοσ Χρόνοσ Επιδιόρκωςθσ Βλάβθσ όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 6.4.
1.6. Χ.Ε.Λ.
Είναι ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ μιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ και αντιπροςωπεφει το χρονικό διάςτθμα από τθν
αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι τθ πλιρθ αποκατάςταςι τθσ και τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ
λειτουργία από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία από όπου δθλϊκθκε θ βλάβθ.

2. Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναφορικά με τθ διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για χρονικι περίοδο που κα αναφζρεται ρθτά ςτθν τεχνικι προςφορά του. Κατά
τθ χρονικι αυτι περίοδο, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο (02) ςυνεχϊν ετϊν (24 μθνϊν), θ
διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ κα προςφερκεί χωρίσ κανζνα κόςτοσ για το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με
τθ μορφι εγγφθςθσ και δωρεάν ςυντιρθςθσ - τεχνικισ υποςτιριξθσ τόςο για το hardware όςο και για το
software. Θ ανωτζρω χρονικι περίοδοσ αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, να κατακζςει
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο τθσ προμικειασ που κα του ανατεκεί, ποςοςτοφ 10% επί
τθσ κακαρισ ςυμβατικισ τιμισ με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ
Σφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.

Η διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ καλφπτει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και
ανωμαλίασ που δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ι ςε εξωτερικοφσ
αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Τα απαραίτθτα για όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και
ανταλλακτικά κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Τα μθχανικά και θλεκτρονικά μζρθ των μονάδων δεν
κεωροφνται αναλϊςιμα υλικά. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε μονάδασ εξοπλιςμοφ ι
τμιματοσ αυτισ όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που
τυχόν απαιτθκοφν κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα ενϊ τα προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα
επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
Η επιδιόρκωςθ των βλαβϊν του εξοπλιςμοφ (υλικοφ και λογιςμικοφ) γίνεται με μετάβαςθ τεχνικϊν του
Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εξοπλιςμόσ (on site) κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τα αρμόδια
ςτελζχθ του Φορζα. Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι δυνατι θ παροχι απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ. Τυχόν ζξοδα
μετακίνθςθσ και διαμονισ των τεχνικϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να
αποδεχκεί ιςοδφναμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ (π.χ. να υπάρχει ζνα ι περιςςότερα ςυςτιματα διακζςιμα ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου και με μζριμνα του ιδίου, να εγκαταςτακοφν προςωρινά ςε αντικατάςταςθ αυτϊν
που ζχουν υποςτεί βλάβθ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι με τισ λφςεισ αυτζσ δεν κα υπάρξει καμιά επίπτωςθ ςτθν
εξυπθρζτθςθ των τελικϊν χρθςτϊν.
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν περιγράφονται αναλυτικά ςε
επόμενεσ παραγράφουσ.
Διευκρινίηεται ότι δεν κεωρείται κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ θ εγκατάςταςθ πρόςκετου λογιςμικοφ ι/και θ
αλλαγι ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ, το οποίο κα είναι εγκατεςτθμζνο (από τον Ανάδοχο) κατά τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του ζργου.

3. Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ
Ρζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ
υποχρεοφται επίςθσ να παρζχει τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και οργανωτικζσ ςυμβουλζσ μζςω τθλεφϊνου ι e-mail
ςτο αρμόδιο προςωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ και τισ ρυκμίςεισ-παραμετροποιιςεισ που
ζχουν εφαρμοςτεί ςτο ςφςτθμα κακϊσ και να προτείνει ςτον Φορζα τρόπουσ επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ του
εξοπλιςμοφ. Ο προαναφερόμενοσ τθλεφωνικόσ αρικμόσ, θ διεφκυνςθ e-mail κακϊσ και οι ϊρεσ λειτουργίασ κα
αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά ενϊ για οποιαδιποτε τροποποίθςθ κατά τον χρόνο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ κα υπάρχει αντίςτοιχθ ενθμερωτικι επιςτολι από τον Ανάδοχο.
Στο πλαίςιο των υποχρεϊςεων ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει επίςθσ μία φορά κάκε ζξι (06) μινεσ και για ςυνολικό
χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ του ζργου να
μεταβαίνει επί τόπου ςτα κεραιοςυςτιματα, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τα αρμόδια ςτελζχθ του Φορζα,
προκειμζνου να ελζγχει τθν ευκυγράμμιςι τουσ και να προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ μικρορρυκμίςεισ.
4. Μζγιςτοσ χρόνοσ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν κα περιγράφεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά του υποψιφιου
Αναδόχου, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ςχετικόσ πίνακασ με τθ δομι και τθ γραμμογράφθςθ των παρακάτω
Ρινάκων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτοφσ. Κατά τθν διάρκεια του χρόνου
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ επιδιόρκωςθσ βλάβθσ είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερόμενο πίνακα κα υπάρξει ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ όπωσ περιγράφεται ςε επόμενθ ενότθτα
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
Επιδιόρκωςθσ Βλάβθσ (Μ.Χ.Ε.Β.)
Ρροβλιματα που αναγγζλλονται εντόσ Κ.Ω.Κ.

Ρροβλιματα που αναγγζλλονται εντόσ Ε.Ω.Κ.

Εντόσ ζξι (06) ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ .

Μεταξφ 08:00 και 14:00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ
θμζρασ.

5. Σιρθςθ των ορίων αναφορικά με το χρόνο επιδιόρκωςθσ βλαβϊν – Ριτρεσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιδιορκϊνει τισ βλάβεσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ
που κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά του κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου 4. Στισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια, το ποςό απομείωςθσ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ λειτουργίασ για κάκε βλάβθ τθσ οποίασ ο χρόνοσ επιδιόρκωςθσ ξεπερνά το Μ.Χ.Ε.Β.
υπολογίηεται ωσ εξισ:
Ρ.Α.=Σ.Β. * Ε.Κ.Λ.*(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Ε.Β)
Π.Α.

= Το ποςό απομείωςθσ.

.Β.

= Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 0,03%.

Ε.Κ.Λ

= Το ποςό ςε ευρϊ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ.

Χ.Ε.Λ. = Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ (όπωσ ορίηεται ςτθν ανωτζρω παράγραφο
6.1.6) ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Ε.Β.
= Ο Μζγιςτοσ προβλεπόμενοσ Χρόνοσ Επιδιόρκωςθσ τθσ βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Ο υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ ποςοφ απομείωςθσ κα πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΛΣΕΛ.ΑΚΤ.
6. Διαδικαςία αναγγελίασ – επιδιόρκωςθσ βλάβθσ
Πταν το προςωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα ενθμερϊνει άμεςα τον Ανάδοχο και τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία του Φορζα. Επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρζωςθ του προςωπικοφ του ΛΣΕΛ.ΑΚΤ. θ ακριβισ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ
πραγματοποίθςθ εξειδικευμζνων ενεργειϊν οι οποίεσ απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ.
Η αναγγελία βλάβθσ μπορεί να γίνει με ζνα από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ επικοινωνίασ κατά ςειρά
προτεραιότθτασ: Ηλεκτρονικι Αλλθλογραφία, Τθλεφωνικι Επικοινωνία, Τθλεομοιοτυπία. Τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ του Αναδόχου (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθλεφωνικόσ αρικμόσ επικοινωνίασ,
τθλεφωνικόσ αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ) κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά ενϊ για οποιαδιποτε
τροποποίθςθ κατά τον χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα υπάρχει αντίςτοιχθ ενθμερωτικι επιςτολι από
τον Ανάδοχο προσ όλεσ τισ ενδιαφερόμενεσ Υπθρεςίεσ του Φορζα.
Η αναγγελία βλαβϊν μπορεί να πραγματοποιείται κακθμερινϊσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ (24/7). Για
κάκε αναγγελία βλάβθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να παρζχει μοναδικό αρικμό βλάβθσ ςτθν επιςπεφδουςα
Υπθρεςία του Φορζα κακϊσ και ςτθν Υπθρεςία όπου ςθμειϊκθκε θ βλάβθ. Μετά τθν επιδιόρκωςθ τθσ βλάβθσ
και τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν Υπθρεςία όπου ςθμειϊκθκε θ βλάβθ, ο Ανάδοχοσ κακϊσ και θ
Υπθρεςία όπου ςθμειϊκθκε θ βλάβθ κα ενθμερϊνουν τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία του Φορζα.
Τονίηεται ότι για τον υπολογιςμό των χρόνων κα λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία και ϊρα αποςτολισ των
μθνυμάτων θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ / τθλεομοιοτυπίασ ι θ θμερομθνία και ϊρα τθλεφωνικισ αναγγελίασ
θ οποία κα δθλϊνεται ακολοφκωσ μζςω αλλθλογραφίασ.

ΟΔΘΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΘ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει δφο
(02) υποφακζλουσ, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό και ςε κάκε
περίπτωςθ ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ Ραραγράφου V.2.6 ςυμπλθρωμζνοσ, κακϊσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.
1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να
υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ
όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
-Ρλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν
-Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
-Το ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(άνευ ΦΡΑ,
ςυμπεριλαμ
βανομζνων
νομίμων
κρατιςεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(άνευ
ΦΡΑ,
ςυμπεριλαμβαν
ομζνων νομίμων
κρατιςεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Θ τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ
οικονομικι προςφορά.

ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΡ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,
όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ
αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ

¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ¨ και τον τίτλο τθσ

προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ
βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν
εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό
φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ,
δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75),

κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ

υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ
(ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουνε ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ¨ πλθροφν
τισ προχποκζςεισ.

