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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Οργανισµός ενδιαφέρεται για την προµήθεια εξοπλισµού για την διασύνδεση των γραφείων
του Οργανισµού µε το κτήριο του ∆ηµαρχείου για ασύρµατη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την
προµήθεια εξολισµού και των σχετικών εργασιών
εγκατάστασης και παραµετροποίησης, για την διασύνδεση των γραφείων του Οργανισµού µε το
κτήριο του ∆ηµαρχείου µέσω ασύρµατης πρόσβασης υψηλής ταχύτητας.
Η παραπάνω προµήθεια είναι απαραίτητη για την λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισµού
στα πλαίσια αποκατάσταση και βελτίωσης της διασύνδεσης µε νέα αύρµατη πρόσβαση των
γραφείων του Οργανισµού µε το κεντρικό κτήριο του ∆ηµαρχείου.
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού
-Γρήγορη Gigabait ταχύτητα για απρόσκοπτη συνδεσιµότητα µεταξή δύο τοποθεσιών, χωρίς να
χάνετε από την ταχύτητα του LAN.
-Ασφαλή ασύρµατη σύνδεση που δεν επιρεάζεται από τις συνωστισµένες WiFi συχνότητες,
παρέχοντας σταθερή και γρήγορη σύνδεση point to point.
-Ακολουθεί τους κανονισµούς της χώρας για την ασύρµατη µετάδοση (συχνότητα λειτουργίας
5150-5875 MHZ).
-Να είναι ανθεκτικό σε εξωτερικές συνθήκες(ισχυρό άνεµο πάνω από 200χιλ/ώρα, χαµηλές και
υψηλές θερµοκρασίες.
Απαιτούµενες εργασίες
Εγκατάσταση σταθέρών ιστών στήριξης στίς οροφές των κτηρίων σε καθορισµένα σηµεία ώστε
να υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ των κτηρίων.
Εγκατάσταση της απαιτούµενης καλωδιακής υποδοµής µε καλώδιο κατάλληλο για την
διασύνδεση και την τροφοδοσία του εξοπλισµού.
Εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισµού για την διασύνδεση του ασύρµατου link, µε όλο των
απαραίτητο εξοπλισµό στερέωσης και διασύνδεσης.
Ρυθµίσεις και παραµετροποιήση των δικτύων.
Έλεγχος λειτουργίας.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιµή

Σύνολο

1

MICROTIK LHD

2 τεµ

220,00 €

440,00 €

2

Καλώδιο cat 6 Pet

200 µ

0,50 €

100,00 €

3

Ιστός και υλικά στήριξης

2 τεµ

25,00 €

50,00 €

4

Εργασίες εγκατάστασης και παραµετροποιησης

1

150,00 €

150,00 €

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Συνολική Αξία

740,00 €
177,60 €
917,60 €

Για την κάλυψη της δαπάνης τών ανωτέρω προµηθειών έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 27 /2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του ∆.Σ. µε Α∆Α: ΩΛ8ΞΟΛΙΤ-8ΞΛ και β) η
βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, την συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α
του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και την δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 89/2019 µε Α∆Α: 6ΣΒΥΟΛΙΤ-4ΙΓ
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, είτε µε e-mail,
είτε µε ΦΑΧ στο 2373065791 ή 2373065797, είτε ταχυδροµικώς µέχρι τις 02/06/2019.
Μεταγενέστερες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κουτσουµούκης

