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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
6θ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΤ 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ 191 – 21 231 ΑΡΓΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλθρ. Π. Ξανκιοφ 
ΣΗΛ :  27513 60172  
 FAX :  27513 60170 
e-mail:promithies@gna.gr 
ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

 Πλθρ. Ι.Κουκουφιλίππου 
 ΣΗΛ :  27513 60188 
e-mail: kouk@gna.gr 

 
                            
ΘΕΜΑ.:  
1. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ επί τθσ υπϋαρικ.9/10-07-2020 διακιρυξθσ για τθν αντικατάςταςθ του 
τθλεφωνικοφ κζντρου με τα απαραίτθτα είδθ αντικατάςταςθσ CPV 32546000-2 ( εξοπλιςμόσ 
ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων  ) προχπολογιςμοφ 30.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α & 
εργαςίεσ τοποκζτθςθσ CPV 32523000-5 9 ( εγκαταςτάςεισ τθλεπικοινωνιϊν) προχπολογιςμοφ 
6.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 
2. ΠΑΡΑΣΑΗ ΧΡΟΝΟΤ ΚΑΣΆΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 
ΧΕΣ.:  
1. Το από 15-07-2020 ( αρ.πρωτ.8575/15-07-2020) αίτημα τησ εταιρείασ COSMOTE (διευκρινίςεισ   ςχετικά 
με την ςυμπλήρωςη τησ Παραγράφου Γ΄ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  του  Μζρουσ IV του ΤΕΥΔ ). 
2. Το από  15-07-2020 email με αριθ. πρωτ. 8610/16-07-2020 διευκρινίςεισ επί των προδιαγραφών  τησ 
Εταιρείασ Trans ComLTD. 
3. Το από 20-07-2020 email με αριθ. πρωτ. 8771/20-07-2020 αίτημα παράταςησ χρόνου κατάθεςησ 
προςφορών τησ Εταιρείασ Trans ComLTD. 
 

 
Διευκρινίςεισ για το ανωτζρω ςχετ . 1 : ε απάντθςθ του ερωτιματοσ  κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 
τα πεδία Γ 2 ,Γ 3, Γ 9, Γ 10, Γ 12 (ςχετικζσ οδθγίεσ παρζχονται και με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ  τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Η με  ΑΔΑ: ΩΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7 & ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε  ςχετικά με τθν  ςυμπλιρωςθ του 
ΣΕΤΔ  .    
Διευκρινίςεισ για το ανωτζρω ςχετ . 2 : Παράρτθμα ΙΙ ‘’ Απαιτιςεισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ’’ 
Προδιαγραφζσ   Σθλεφωνικοφ Κζντρου  
τον α/α 6 - Λειτουργία αυτόματων ανακοινϊςεων προαπαντθτικϊν μθνυμάτων  τουλάχιςτον 10 
ταυτόχρονων καναλιϊν AUTO ATTENDANT.  Διευκρινίηετε ότι θα είναι ςυνολικήσ διάρκειασ 
τουλάχιςτον δζκα (10) λεπτών 

Διευκρινίςεισ για το ανωτζρω ςχετ . 2 : Παράρτθμα ΙΙ ‘’ Προδιαγραφζσ Αςφρματου Δικτφου Σφπου 
WI-FI ’’  
 

 

ΑΡΓΟ : 21-07-2020 
ΑΡ.ΠΡΩΣ: 8813 
 

ΠΡΟ  
1. COSMOTE -  ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ                                    

2. Trans ComLTD 

                  &  
3. ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
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α/α 4 Κεραία ςιματοσ Wi Fi κατάλλθλθ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ ι τοποκζτθςθ ςτθν οροφι, 
ανάλογθσ εμβζλειασ ςιματοσ με τθν προτεινόμενθ λφςθ του προμθκευτι που κα εξαςφαλίηει 
ποιότθτα ςιματοσ τουλάχιςτον 60% ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των κλινικϊν του ιςογείου και του 1ου 
ορόφου, όπωσ αποτυπϊνονται ςτα ςχζδια. Η ποςότθτα των κεραιϊν και το ςθμείο εγκατάςταςθσ 
ορίηονται από τον προμθκευτι ϊςτε να επιτευχκεί θ ηθτοφμενθ κάλυψθ ςιματοσ.  
Διευκρινίηετε ωσ εξισ : Κεραία ςιματοσ Wi Fi (dual band) κατάλλθλθ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ ι 
τοποκζτθςθ ςτθν οροφι, ανάλογθσ εμβζλειασ ςιματοσ με τθν προτεινόμενθ λφςθ του προμθκευτι 
που κα εξαςφαλίηει ποιότθτα ςιματοσ για μετάδοςθ φωνισ, τουλάχιςτον ςτο 60% των χώρων 
των κλινικών του κάκε  ορόφου, όπωσ αποτυπώνονται ςτα ςχζδια. Η ποςότθτα των κεραιϊν και 
το ςθμείο εγκατάςταςθσ ορίηονται από τον προμθκευτι ϊςτε να επιτευχκεί θ ηθτοφμενθ κάλυψθ 
ςιματοσ. 
α/α 6 Δρομολογθτισ Router για τθν ςφνδεςθ του δικτφου wi-fi με το τθλεφωνικό κζντρο και το 
διαδίκτυο πλιρωσ διαςυνδεδεμζνοσ με τα ενεργά ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
απαραίτθτων ςτοιχείων, cotrollers για τθ διαςφνδεςι του με το τθλεφωνικό κζντρο και το 
διαδίκτυο. Παραδοτζοσ  ςε πλιρθ εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ, λειτουργία και επικοινωνία με 
το Σ/Κ και το internet 
Διευκρινίηετε ωσ εξισ:  Δρομολογθτισ Router για τθν ςφνδεςθ του δικτφου wi-fi με το τθλεφωνικό κζντρο 
και το διαδίκτυο πλιρωσ διαςυνδεδεμζνοσ με τα ενεργά ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
απαραίτθτων ςτοιχείων, cotrollers (που κα πλθροφν τα IEEE  802.11r & IEEE 802.11k ) για τθν εξαςφάλιςθ 
του wi-fi roaming dual band, τθν διαςφνδεςι του με το τθλεφωνικό κζντρο και το διαδίκτυο.  Παραδοτζα  
ςε πλιρθ εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ, λειτουργία και επικοινωνία με το Σ/Κ και το internet. 
 

Επίςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι:  φςτερα από το ανωτζρω ςχετ 3. και ςφμφωνα με το Άρκρο 2 
Παράγραφοσ 2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων  τθσ υπ΄αρικ. 9/10-07-2020 Διακιρυξθσ  για τθν 
αντικατάςταςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου με τα απαραίτθτα είδθ αντικατάςταςθσ CPV 32546000-
2 ( εξοπλιςμόσ ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων ) προχπολογιςμοφ 30.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ CPV 32523000-5 (εγκαταςτάςεισ 
τθλεπικοινωνιϊν)  προχπολογιςμοφ 6.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  υνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 36.000  € με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι ) παρατείνετε ο χρόνοσ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ κατάκεςθσ προςφορϊν και αντίςτοιχα ο χρόνοσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ ωσ ακολοφκωσ :  
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ – 
Ν.Μ.ΑΡΓΟΤ  

30-07-2020 
ΗΜΕΡΑ: Πζμπτθ 
ΩΡΑ: 13:00 μ.μ. 

31-07-2020 
ΗΜΕΡΑ: Παραςκευι 

ΩΡΑ: 11:00 π.μ. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία παρζχονται από το  Γραφείο Προμθκειών 
Κα  Π. Ξανκιοφ  τθλ. 2751360172 e-mail:promithies@gna.gr  & ςχετικά με τισ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ από τον Τποδιευκυντι Σεχνικισ Τπθρεςίασ κο Κουκουφιλίππου Ιωάννθ τθλ.  
2751360188  e-mail: kouk@gna.gr. 
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι  διευκρίνιςθ . 
 

                                                                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
 

                                                                                                                          ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΔΗ  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 606Τ4690Β4-Φ17
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