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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Πειραιάς       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
Ταχ. Κωδ. : 18545
Τηλέφωνο : 213 2073716
Πληροφορίες
Πληροφορίες 
τεχνικών 
προδιαγραφών

: Τυράκη Αργυρώ

:Κολλιοπούλου Σ.
 Τηλ.213 1601605

Φαξ 
Email

: 213 2073702 
: tpromithion.p@patt.gov.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου 
δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, για την 
παροχή δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους πολίτες που επισκέπτονται τις υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων  , αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει.

2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις".

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".

4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14. 

5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις".

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το 
άρθρο 6 παρ. 2. 

mailto:tpromithion.p@patt.gov.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f181acfb81ef31d8cef6ae9 στις 22/07/20 14:10
2/14

7. Το Π.Δ.145/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την 
οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.  

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες".

9. Την υπ’ αρ. 498816/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019).

10. Την υπ’ αρ.  499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  
Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ.B  
4258/20-11-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ.34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, “Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2020», όπως τροποποιήθηκε με την 86/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΑΚ7Λ7-4ΡΘ). 

13. Το με αρ.οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα 
"Γενικές οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 
και την εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ".

14. Το υπ' αρ.68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά 
γενικές οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες.

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 856397/23-12-2019  έγγραφο των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών 
Πειραιά και Νήσων, όπου αναλύεται η αναγκαιότητα  δημιουργίας ασύρματου δικτύου 
wi-fi  στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών  Αιγάλεω  5 και Κάστορος στον Πειραιά 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 427381/23-06-2020  έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ 
Πειραιώς στο οποίο παρατίθενται πίνακες ενδεικτικού κόστους και τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για 
την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών 
Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά. 

17. Την υπ’αριθ.πρωτ. 433424/25-06-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006945181) εισήγηση για Διάθεση 
πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων  ευρώ  
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια και εγκατάσταση  
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 
ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά.

18. Την υπ’αρ.1236/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΘΠ7Λ7-522) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την 
παρούσα.

19. Την υπ’αρ.πρωτ. 520511/20-07-2020 (ΑΔΑ: 61Σ27Λ7-8ΡΚ / ΑΔΑΜ: 20REQ007058529)  
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 19.691,20€ στον  1725 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Ε.Φ. 07.072 του προϋπολογισμού  για το έτος 2020.

20. Την υπ’αρ.πρωτ. 520503/20-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΑΟ7Λ7-ΔΡΥ / ΑΔΑΜ: 20REQ007058730)  
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 5.108,80€ στον ΚΑΕ 0869 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Ε.Φ. 07.072 του προϋπολογισμού  
για το έτος 2020
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ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική 
προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για 
την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των οδών 
Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά, συνολικού 
προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της  ανάθεσης κατά το άρθρο 118 
του Ν.4412/2016.

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής σε ευρώ  με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών .
 Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι είκοσι τέσσερεις  χιλιάδες οκτακόσια  ευρώ 
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών, 
με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α.

 

Α/Α
ΕΙΔΟΣ Μονάδες 

μέτρησης Ποσότητα

1
Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (WAP)

τεμ 35

2 Μεταγωγέας POE τεμ 1
3

Υπηρεσίες εγκατάστασης, διασύνδεσης, 
παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, 

τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
Υπηρεσίες 1

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την προμήθεια και εγκατάσταση  
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 
ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, για την παροχή 
δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους πολίτες που επισκέπτονται τις υπηρεσίες των 
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά, προϋπολογισμού 24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
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Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση 
Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα 
Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
Τηλέφωνο).

Η  καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων δύναται να συνταχθεί 
σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή 
μείωση και δεν  θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην 
προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η 
προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:

1. Έγγραφη οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄) 
σε φάκελο κλειστό.

2. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών συμπληρωμένο. (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄)

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως 
εκάστοτε ισχύει, (με την προϋπόθεση να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών), στην οποία θα 
δηλώνεται ότι:

Ι. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της 
οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ΙΙ. ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της.

4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

{ Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
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δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.}

5.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε 
ισχύει στην οποία θα δηλώνεται, ότι «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73, Ν.4412/2016», ( με την προϋπόθεση να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών) χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω δήλωσης αφορά εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016   

6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τις οποίες  να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και, με την προϋπόθεση να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Τμήμα 
Προμηθειών).
γ.Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ.Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο 
στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα 
Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 29-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ.
( Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 
ίδια ημέρα.)
Η τιμή θα δίνεται σε Ευρώ (€) αναλυτικά / τμχ όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή 
μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή 
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα 
Πρόσκληση ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά  βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση  
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 
ορόφους του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, αρμοδιότητας 
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ΠΕ Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού  είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται 
οι όροι του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση και  εγκατάσταση του  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την 
δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi,θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα  τριών 
μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης. 

Δ.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
στο όνομα του Αναδόχου και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 
από τον «Ανάδοχο» των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας. 
 Φορολογικό παραστατικό.
 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν:
Α) Τα έξοδα μεταφοράς
Β) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας :
- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,07% επί της καθαρής 
αξίας η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%  
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
- 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
ήτοι 20% 

Γ) Ο αναλογούν  φόρος εισοδήματος 

Η δαπάνη θα βαρύνει α) τον  ΚΑΕ 0869 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ειδικού φορέα 07072 προϋπολογισμού  για το έτος 2020, με το 
ποσό των 5.108,80 € Ευρώ. β) τον ΚΑΕ 1725 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του ειδικού φορέα 07072 προϋπολογισμού  για το έτος 2020, με το 
ποσό των 19.691,20 € Ευρώ..
                       
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
www.patt.gov.gr.

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                           

                                                

                                                                                                                    ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια και  εγκατάσταση του  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την 
δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά, συνολικού 
προϋπολογισμού  εικοσι τεσσάρων  χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ως εξής:

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Το ασύρματο δίκτυο που προτείνεται θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Η σύνδεση στο διαδίκτυο θα υλοποιηθεί μέσω υφιστάμενης ADSL γραμμής εκτός 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ και δεν θα υπάρχει διασύνδεση με το εσωτερικό τοπικό δίκτυο του φορέα. 
Τα ασύρματα σημεία πρόσβασης θα υποστηρίζουν το πρότυπο 802.3af ή 802.3at της 
IEEE για λειτουργία PoE (Power over Ethernet) που επιτρέπει στις συσκευές να 
τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω των υφιστάμενων καλωδίων UTP, ώστε να μην 
χρειαστεί παροχή ρεύματος 220V στο σημείο εγκατάστασης του σημείου πρόσβασης. 
H δομημένη καλωδίωση χαλκού (UTP καλώδια), που απαιτείται για την διασύνδεση 
του κάθε ασύρματου σημείου πρόσβασης με τον τοπικό μεταγωγέα πρόσβασης 
υπάρχει ήδη. Υφίσταται ένα καλώδιο UTP CAT6 για κάθε ασύρματο σημείο 
πρόσβασης (WΑΡ) έως και τον κατανεμητή του Computer Room στον 4ο όροφο, στον 
οποίο θα τοποθετηθεί ο μεταγωγέας (PoE Switch). Η υφιστάμενη καλωδίωση 
επιτρέπει την τοποθέτηση συνολικά 35 ασύρματων σημείων πρόσβασης 
κατανεμημένα στους 7 ορόφους ως εξής:

Όροφος
Αριθμός ασύρματων 
σημείων πρόσβασης

Ισόγειο 4
1ος 5
2ος 5
3ος 5
4ος 5
5ος 6
6ος 5

Ο ανάδοχος δύναται να υλοποιήσει μικρής έκτασης μετακινήσεις των σημείων 
εγκατάστασης των access points ώστε να επιτευχθεί  βέλτιστη ασύρματη κάλυψη 
στους χώρους του κτιρίου.
Για την υποβολή της προσφοράς του ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να επισκεφτεί το 
κτίριο των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων προκειμένου να αποκτήσει γνώση της υφιστάμενης 
κατάστασης.
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια των προϊόντων πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα 
αναφερθούν παρακάτω για να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών 
και η αντοχή τους που θα καθιστά δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των 
προϊόντων. 
Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των πινάκων συμμόρφωσης αφορούν το σύνολο 
του προσφερόμενου εξοπλισμού όπως αυτός διαμορφώνεται βάσει του υλικού, του 
λογισμικού και των αδειών χρήσης που περιλαμβάνονται στην προσφορά του και όχι 
από τις δυνατότητες αυτού (μετά από αναβάθμιση υλικού, λογισμικού ή αδειών 
χρήσης που δεν προσφέρονται). 
Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από 35 ασύρματα σημεία πρόσβασης (wireless access 
points - WAPs) και 1 μεταγωγέα Poe (Poe switch).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI ACCESS 
POINT -WAP)

 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WAP) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Γενικά Χαρακτηριστικά:

1.1. Αριθμός τεμαχίων 35

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ

Αρχιτεκτονική

2.1. Υποστήριξη των ΙΕΕΕ 803.11/n/ac wave2 ΝΑΙ

2.2. Υποστήριξη ταυτόχρονης εκπομπής στα 2.4Ghz & 5Ghz. ΝΑΙ

2.3.
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους και εγκατάσταση σε 
οροφή και να περιλαμβάνει όλα τα  απαραίτητα υλικά ανάρτησης.

ΝΑΙ

2.4. Να αναφερθεί ο προτεινόμενος τρόπος ανάρτησης του AP ΝΑΙ

2.5.

Να διαθέτει ενσωματωμένες κεραίες τύπου Omni directional 360ο ισχύος 
τουλάχιστον 3.3dbi για τα 2.4GHz και 5.5dbi για τα 5GHz

Antenna gain tool 

ΝΑΙ

2.6.
Να διαθέτει εξωτερικές οπτικές ενδείξεις που να υποδηλώνουν την 
κατάσταση λειτουργίας

ΝΑΙ

Απόδοση / Λειτουργικότητα

3.1.
Μέγιστη απόδοση (Throughput) αθροιστικά και για τις 2 μπάντες 
συχνοτήτων (2.4GHz και 5GHz)

≥1Gbps

3.2. Υποστήριξη Multiple Ιnput Multiple Οutput (MIMO) streams
2x2 ή 

καλύτερο



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f181acfb81ef31d8cef6ae9 στις 22/07/20 14:10
9/14

3.3. Υποστήριξη Multiple User MIMO ΝΑΙ

3.4. Αριθμός των υποστηριζόμενων Spatial Streams
≥2 και στις 2 
συχνότητες

3.5. Μέγεθος Καναλιού (MHz) 20/40/80

3.6. Μέγιστη ισχύ εκπομπής στις 2 μπάντες συχνοτήτων ≥21dBm

3.7. Συνολικός αριθμός SSIDs που μπορούν να εκπέμπονται ταυτόχρονα ≥16/radio

3.8. Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών ≥ 250

3.9. Θύρες: Gigabit Ethernet ≥1

3.10.

Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της ισχύς εκπομπής των Access Points 
σε κάθε μπάντα, του καναλιού εκπομπής και το μέγεθος αυτού ώστε να 
μειώνονται οι παραμβολές και να επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη και 
απόδοση του δικτύου.

NAI

3.11.
Υποστήριξη τεχνολογίας για ελαχιστοποίηση παρεμβολών από δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας

ΝΑΙ

3.12. Υποστήριξη πιστοποίησης WPA,WPA2,WPA3 ΝΑΙ

3.13. Υποστήριξη Dynamic Frequency Selection (DFS) ΝΑΙ

3.14.
Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.af ή 802.3at. Δυνατότητα 
τροφοδοσίας από switch port που υποστηρίζει ένα από τα παραπάνω 
δύο πρότυπα.

ΝΑΙ

3.15.
Υποστήριξη λειτουργίας όπου το ένα AP λειτουργεί σαν controller για την 
διαχείριση των υπολοίπων APs

ΝΑΙ

3.16.
Δυνατότητα στο μέλλον για αλλαγή τοπολογίας και διαχείριση από 
Wireless Controller.

ΝΑΙ

3.17. Υποστήριξη Bluetooth 5 και 802.15.4 ΝΑΙ

3.18.
Να προσφερθούν κατάλληλες άδειες για διαχείριση των APs από το 
σύστημα NMS του Φορέα, Aruba Airwave

ΝΑΙ

3.19.
Οι άδειες αυτές θα πρέπει να είναι μόνιμες (perpetual), δηλαδή να μην 
αναιρείται η δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των APs μετά την 
παρέλευση οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος.

ΝΑΙ

3.20.
Για λόγους συμβατότητας και πλήρης ενσωμάτωσης και 
λειτουργικότητας, τα προσφερόμενα APs να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή με το σύστημα NMS του Φορέα

ΝΑΙ

3.21. Λειτουργίες διαχείρισης των access points όπως: ΝΑΙ
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 Αυτόματη ανίχνευση των access points

 Παρακολούθηση της κατάστασης (online/offline, user load, radio 
status, network throughput κτλ.) 

 Αναβάθμιση λογισμικού (OS upgrade) ανά συσκευή και μαζικά

 Ειδοποίηση σε περίπτωση αποσύνδεσης ή παρουσίας rogue AP και 
προγραμματισμένης συντήρησης (firmware upgrade, configuration 
backup / restore).

3.22.

Λειτουργίες διαχείρισης των Wifi δικτύων (SSIDs) όπως:

 Δημιουργία / κατάργηση / απενεργοποίηση των εκπεμπόμενων 
SSIDs και ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων

 Εμφάνιση του αριθμού των χρηστών που έχουν συνδεθεί

 Καθορισμός των APs ή των groups των APs στα οποία θα 
ενεργοποιείται το κάθε SSID

ΝΑΙ

3.23.
Δυνατότητα ομαδοποίησης APs σε groups για την εφαρμογή κοινών 
παραμετροποιήσεων

NAI

3.24.
Υποστήριξη ειδοποιήσεων (notifications) για καταστάσεις δυσλειτουργίας 
(alarms) μεσω e-mail. Είναι αποδεκτή η παροχή της συγκεκριμένης 
λειτουργικότητας μέσω του συστήματος NMS

ΝΑΙ

3.25.
Υποστήριξη αυτόματου backup και της διαμόρφωσης των συσκευών με 
δυνατότητα restore

ΝΑΙ

3.26. Ανίχνευση Rogue AP NAI

3.27.
Δυνατότητα allow/block  list με βάση τη MAC address, Device Group, 
Device Object για καθένα SSID και backup της λίστας.

ΝΑΙ

3.28.
Δυνατότητα περιορισμού bandwidth (upload/download limit) ανά χρήστη 
καθώς επίσης και συνολικού bandwidth με αυτόματη προσαρμογή για 
κάθε ένα SSID ξεχωριστά.

ΝΑΙ

3.29. Υποστήριξη κρυπτογράφησης AES και ΤΚΙΡ ΝΑΙ

3.30.
Πιστοποιήσεις ασφάλειας ασυρμάτων σημείων πρόσβασης και 
προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών CE, FCC Part15.

ΝΑΙ

3.31.
Εγγύηση καλής λειτουργίας, Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση (σε 
χρόνια)

≥ 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2 -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ  POE (POE SWITCH)

 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ POE (POE SWITCH) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Γενικά Χαρακτηριστικά:

1.1. Αριθμός τεμαχίων 1

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ

1.3.
Να διαθέτει πλαίσιο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’, μαζί με τα 
κατάλληλα υλικά στήριξης

ΝΑΙ

Αρχιτεκτονική

2.1. Να διαθέτει θύρες PoE Gigabit Ethernet ΝΑΙ

2.2. Να διαθέτει θύρες SFP+ ΝΑΙ

Απόδοση / Λειτουργικότητα

3.1. Αριθμός Θυρών Ethernet χαλκού 10/100/1000Base-T ≥ 48

3.2.
Αριθμός θυρών χαλκού που μπορούν να υποστηρίξουν την λειτουργία 
Power over Ethernet (PoE).

≥ 48

3.3.

Αριθμός uplink θυρών SFP+ 1/10Gbps. Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει 
και τους κατάλληλους προσαρμογείς για την υλοποίηση των uplink 
διασυνδέσεων με τους μεταγωγείς συνάθροισης. Να προσφερθούν 4 
τεμάχια προσαρμογέων sfp+ 10G SX του ιδίου κατασκευαστή

≥ 4

3.4.
Υποστήριξη ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των προσφερόμενων θυρών, 
και πιθανών δομοστοιχείων επέκτασης σε πλήρης ταχύτητα (full line rate) 
για την μέγιστη υποστηριζόμενη ονομαστική ταχύτητα.

≥176 Gbps

3.5.

Υποστήριξη Digital optical monitoring (DOM) για τις θύρες SFP+ και των 
προσφερόμενων προσαρμογέων για την λεπτομερή παρακολούθησης 
της κατάστασης λειτουργίας των προσαρμογέων και των οπτικών 
διασυνδέσεων αντίστοιχα.

ΝΑΙ

3.6.
Υποστήριξη του ενεργειακά αποδοτικού Ethernet (Energy-efficient 
Ethernet - EEE) για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε 
συμφωνία με το πρότυπο IEEE 802.3az

ΝΑΙ

3.7. Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων Switch Throughput (Mpps). ≥112(Mpps)

3.8. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων 32Κ

3.9.
Υποστήριξη εφαρμογής ανά πόρτα, περιορισμού πρόσβασης σε έναν 
συγκεκριμένο αριθμό MAC διευθύνσεων οι οποίες είτε μπορούν να 
γίνουν γνωστές δυναμικά είτε να οριστούν από τον διαχειριστή.

ΝΑΙ

3.10. Υποστήριξη IEEE 802.1Q Vlan trunking σε όλες τις Ethernet θύρες ΝΑΙ

3.11. Υποστήριξη του πρωτοκόλλου MVRP (Multiple Vlan Registration Protocol) 
για την διάδοση των vlans μεταξύ των μεταγωγέων στην L2 τοπολογία ή 

ΝΑΙ
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λειτουργικά ισοδύναμου.

3.12.
Υποστήριξη STP BPDU port protection ώστε να απορρίπτονται Bridge 
Protocol Data Units (BPDUs) σε συγκεκριμένες θύρες, όπου δεν 
απαιτείται η επεξεργασία τους

ΝΑΙ

3.13. Υποστήριξη STP root guard για προστασία της L2 τοπολογίας ΝΑΙ

3.14.
Υποστήριξη περιορισμού της BUM (Broadcast, Unknown Unicast & 
Multicast) κίνησης ανά θύρα είτε με απόλυτο όριο είτε με ποσοστό επί 
της ταχύτητας της πόρτας.

ΝΑΙ

3.15. Υποστήριξη DHCP snooping & Dynamic ARP protection ΝΑΙ

3.16.
Υποστήριξη RA guard, DHCPv6 protection, dynamic IPv6 lockdown, and 
ND snooping

ΝΑΙ

3.17. Υποστήριξη IGMP snooping ΝΑΙ

3.18.
Υποστήριξη IEEE 802.3ad – Link Aggregation & Link Aggregation Control 
Protocol (LACP). Δυνατότητα ορισμού > 25 trunks

ΝΑΙ

3.19.
Αριθμός των φυσικών θυρών που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε 
Link Aggregate

≥ 8

3.20. Υποστήριξη 802.1x για ασφάλεια και πιστοποίηση των χρηστών. ΝΑΙ

3.21. Υποστήριξη καθυστέρησης (Latency)

Στα 1000 
Mbps < 4 µs

Στα 10 Gbps

< 2 µs

3.22.
Υποστήριξη του πρωτοκόλλων RADIUS και TACACS+ για πιστοποίηση, 
εξουσιοδότηση και καταγραφή.

ΝΑΙ

3.23. Υποστήριξη SNMP πρωτοκόλλου ΝΑΙ

3.24.
Υποστήριξη λειτουργίας Zero Touch Provisioning (ZTP) ή παρόμοια 
τεχνολογία αντίστοιχης λειτουργικότητας για εύκολη εγκατάσταση και 
αντικατάσταση εξοπλισμού.

ΝΑΙ

3.25.
Πλήρης διαχείριση, διαλειτουργικότητα και ενσωμάτωση στην 
υφιστάμενη εφαρμογή διαχείρισης δικτύου (NMS).

Να προσφερθεί κατάλληλη άδεια.
ΝΑΙ

3.26. Υποστήριξη αυθεντικοποίησης πολλών 802.1X χρηστών ανά θύρα ΝΑΙ

3.27. Υποστήριξη πρωτοκόλλων OSPFv2 και OSPFv3 και PBR ΝΑΙ

3.28. Υποστήριξη VLAN ΝΑΙ

3.29.
Υποστήριξη παρακολούθησης των PoE συσκευών μέσω ping και 
αυτόματης επανεκκίνησής τους μέσω power cycle

ΝΑΙ

3.30. Υποστήριξη mail alert στην περίπτωση μη λειτουργίας PoE συσκευής ΝΑΙ
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3.31. Console Port ΝΑΙ

3.32. Εγγύηση καλής λειτουργίας, Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση (σε 
χρόνια)

≥ 1

Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ WiFi 
Η προσκόμιση και τοποθέτηση των προϊόντων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει αρχικούς ελέγχους εκτίμησης 
των σημείων τοποθέτησης, ελέγχους καλής/ορθής λειτουργίας και να προβεί στις 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Στη συνέχεια οφείλει να εγκαταστήσει τον 
εξοπλισμό στα τελικά σημεία εγκατάστασης, να προβεί στη διασύνδεση και στη 
παραμετροποίηση αυτού. 
Μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, ο 
Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα εκτελέσει δοκιμές απόδοσης 
και λειτουργικότητας για να επιβεβαιωθεί η ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του 
υλικού και του λογισμικού. Τέλος, θα παραδώσει τεχνική αναφορά (technical report) 
με πληροφορίες περί της δικτύωσης και της παραμετροποίησης.
Για την διαχείριση και τον έλεγχο της πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του κτιρίου θα 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα NMS που λειτουργεί στον φορέα μετά από κατάλληλη 
παραμετροποίηση. 
 
Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες Εκπαίδευσης και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας. Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα αφορά το σύνολο του προσφερόμενου 
εξοπλισμού (υλικό, σύστημα διαχείρισης) και θα περιλαμβάνει την χρήση, διαχείριση, 
λειτουργία και παραμετροποίηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Η παρεχόμενη 
εκπαίδευση θα έχει συνολική διάρκεια τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών και ο Ανάδοχος θα 
έχει την δυνατότητα να παρέχει την υπηρεσία μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σύμφωνα με την προδιαγραφή 3.31 του Πίνακα 1 και 3.32 του Πίνακα 2, ο Ανάδοχος 
οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη και συντήρησης 
του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) όπως αναλύονται παρακάτω:
προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού),
εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών και σφαλμάτων του εξοπλισμού (υλικού και 
λογισμικού),
διάθεσης και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισμικού τόσο των δικτυακών 
συσκευών όσο και των εφαρμογών διαχείρισης και παρακολούθησης εγκατάστασης 
νέων εκδόσεων

Το προεκτιμούμενο κόστος για την  προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων  
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Πίνακας 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός,  είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού για την δημιουργία ασύρματου δικτύου Wi-Fi, στους 7 ορόφους του κτιρίου επί των 
οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, αρμοδιότητας ΠΕ Πειραιά. 
Ειδικότερα ο προϋπολογισμός για το ασύρματο σημείο πρόσβασης (wap) και του μεταγωγέα POE, 
ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών 
19.691,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες εγκατάστασης, 
διασύνδεσης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ανέρχεται 
στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών 5.108,80 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

Μονάδε 
μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης 
(WAP)

τεμ 35   

Μεταγωγέας POE τεμ 1   

Υπηρεσίες εγκατάστασης, 
διασύνδεσης, 

παραμετροποίησης, 
εκπαίδευσης,τεχνικής 

υποστήριξης και συντήρησης

Υπηρεσίες 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  Ημερομηνία

                                                                                                                                 

Υπογραφή & σφραγίδα νόμιμου εκπροσώπου      
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