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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
          1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     
          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                       
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       
ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 02 Αυγούστου 2021 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Κ. ΖΑΔΕΛΗ                                                  Αριθ. πρωτ.  10346 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061792 
e-mail   : prom.@laiko.gr         

 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 
την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενεργού και ασύρματου 
δικτυακού εξοπλισμού, που αφορά την επέκταση του υφιστάμενου 
εγκατεστημένου ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 8.940,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.» 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 
φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 
εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 26/17-6-2021 (Θ.26ο – ΑΔΑ: 62Π04690Ω8-5ΟΚ) Απόφαση Δ.Σ. με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση 
Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας 
για την προμήθεια ενεργού και ασύρματου δικτυακού εξοπλισμού, που αφορά την 
επέκταση του υφιστάμενου εγκατεστημένου ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi), 
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.940,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9879/23-07-2021 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 
από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Α΄ Φάσης  Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 
την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενεργού και ασύρματου 
δικτυακού εξοπλισμού, που αφορά την επέκταση του υφιστάμενου 
εγκατεστημένου ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 8.940,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές καταρτίσθηκαν 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9879/23-07-2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια).  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα 
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 
10/08/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 εγγράφως στο πρωτόκολλο του 
νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: prot@laiko. gr και με κοινοποίηση στο k.zadeli@laiko.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 
και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την 
προμήθεια ενεργού και ασύρματου δικτυακού εξοπλισμού, που αφορά την 
επέκταση του υφιστάμενου εγκατεστημένου ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi), 
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.940,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                   α.α.        
Μία (1) σελίδα                                                                              ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laiko.gr/
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«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ 

ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενεργού εξοπλισμού δικτύου και 
εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης(wireless access points). 
Τα υλικά του διαγωνισμού θα καλύψουν την ακόλουθη απαίτηση του Νοσοκομείου σε 
δικτυακή υποδομή: εξάπλωση υφιστάμενου ασύρματου δικτύου(Wi-Fi)με στόχο την 
μέγιστη δυνατή κάλυψη και εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού χρηστών για παροχή 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα είδη και τις ποσότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 2. 
 
2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα απαιτούμενα είδη και οι ποσότητες αυτών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Ενεργός Δικτυακός Εξοπλισμός Πλήθος 

1 Unifi Access Point(UAP-AC-PRO) 30 

2 Gigabit Switch D-Link(DGS-1210-28P) 5 

 
 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα είδη πρέπει να παραδοθούν εντός της συσκευασίας του εργοστασίου κατασκευής, η 
οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής και κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε 
προμηθευτής ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και απόλυτη καταλληλότητα της 
συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον 
τόπο προορισμού. 
 
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Οι προμηθευτές εγγυώνται υποχρεωτικά την καλή λειτουργία των ειδών για δύο (2) έτη 
από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών. Κατά το διάστημα αυτό 
υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν(ατελώς)υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των 
ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
 
 5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τα είδη θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο, μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα, το 
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, αφού τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα ειδοποιηθεί εγγράφως το Νοσοκομείο ότι ο προμηθευτής προτίθεται να 
παραδώσει τα είδη. Κατά την παράδοση των ειδών θα πρέπει να παραδοθεί, σε CD, αρχείο 
Excel στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα είδη με τους σειριακούς τους αριθμούς (serial 
numbers). Εάν η παράδοση γίνει τμηματικά, το CD μπορεί να δοθεί κατά την τελευταία 
παράδοση. 
 
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ανώτερο προϋπολογιζόμενο κόστος 8.940,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι: 
7.210,00€ +(24% ΦΠΑ) 1.730,40€ = 8.940,40€ 
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