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     Θεσσαλονίκη   23/9/2013  

       Αρ. πρωτ.      15750                                                                       

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προµήθεια υλικών για εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου µεταξύ των κτιρίων 

Εγνατίας και Τσιµισκή 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη 
διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την προµήθεια υλικών για εγκατάσταση 
ασύρµατου δικτύου µεταξύ των κτιρίων Εγνατίας και Τσιµισκή, προϋπολογισµού δαπάνης 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)  
 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, µέχρι την 

∆ευτέρα 30/9/2013  και 14.00 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
∆/νση Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα 

είναι σύµφωνη µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές µε τις προσφορές τους θα πρέπει να δεσµευτούν ότι: 
 

1. Σε περίπτωση συνεργασίας θα διαθέτουν εξοπλισµένα συνεργεία για την τοποθέτηση και 
τεχνική υποστήριξη του συνόλου του εξοπλισµού. Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος 
προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει δικό του πλήρως εξοπλισµένο συνεργείο µε ανάλογης 
ειδικότητας τεχνικό προσωπικό ή θα συνεργάζεται µε αντίστοιχα συνεργεία. 

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                              ΠΡΟΣ 

                     Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 

 

          

E - mail promithies@eyath.gr   
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2. Θα διαθέτουν τον εν λόγω εξοπλισµό σε παράδοση σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από 
την ανάθεση του έργου. 

3. Στην τιµή προσφοράς τους οι υποψήφιοι προµηθευτές-εγκαταστάτες θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν τιµή για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εν λόγω 
εξαρτηµάτων – κεραιών και τη ρύθµισή τους ώστε να επικοινωνούν µε το υφιστάµενο 
δίκτυο της ΕΥΑΘ. 

4. Με την προσφορά του, ο υποψήφιος προµηθευτής, θα δεσµεύεται υποχρεωτικά για την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. σε περίπτωση βλάβης των 
εξαρτηµάτων που παρέχει τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης 
αυτών. 

5. Ο χρόνος απόκρισης για την αποκατάσταση βλάβης υλικού, λογισµικού και 
παραµετροποίησης θα πρέπει να είναι εντός έξι (6) ωρών εφόσον ακολουθεί εργάσιµη 
ηµέρα, ή εντός 24 ωρών σε διαφορετική περίπτωση, τουλάχιστον για το χρόνο εγγύησης 
καλής λειτουργίας του εξοπλισµού. 

6. Το προς εγκατάσταση σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις συµβατότητας µε 
τον υφιστάµενο δικτυακό εξοπλισµό της ΕΥΑΘ (Cisco). 

7. Ο ανάδοχος πρέπει να υλοποιήσει τη διασύνδεση µε χρήση 2 link (2 ανεξάρτητα 
συστήµατα ανά σηµείο) ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη µετάδοση δεδοµένων σε 
περίπτωση βλάβης σε ένα από τα link. Επίσης πρέπει να υλοποιήσει µηχανισµό για link 
aggregation ώστε να υπάρχει ταυτόχρονη µετάδοση δεδοµένων µέσω του κάθε link για 
επίτευξη µεγαλύτερου bandwidth. 

8. Ο ανάδοχος του έργου της εγκατάστασης – υλοποίησης του συστήµατος µετά την 
ολοκλήρωση θα πρέπει να παραδώσει πιστοποιηµένη µέτρηση µετάδοσης δεδοµένων 
που θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 50Mbps ανά link. Η εν λόγω απαίτηση είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και πληρωµή του παρεχόµενου συστήµατος. 

9. Τέλος, προτείνουµε οι τεχνικές απαιτήσεις να περιλαµβάνονται στα σχετικά τεχνικά 
φυλλάδια που υποχρεωτικά θα συνοδεύουν τις οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων. 
Οικονοµικές προσφορές που δε συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των 
µονάδων δε θα ληφθούν υπόψη. 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισµού 
 

• Ιστοί κεραιών µέγιστο ύψος 3m και παρελκόµενος εξοπλισµός τους για εξωτερική χρήση. 

• Να δηλωθεί ο προσφερόµενος ρυθµός µετάδοσης του εξοπλισµού ανά ζεύξη, σε 
απόσταση 1km (υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και µε πλήρη οπτική επαφή). Η 
προσφορά να συνοδεύεται από Link Budget Calculation. 

• Ο προσφερόµενος εξοπλισµός να υποστηρίζει τεχνολογία Ethernet στη διασύνδεση µε το 
υφιστάµενο δίκτυο της ΕΥΑΘ και να είναι συµβατός µε την υπάρχουσα δικτυακή 
υποδοµή της (Cisco) όπως επίσης να υλοποιηθεί και η διασύνδεση (καλωδίωση) µέχρι το 
δίκτυο της ΕΥΑΘ το οποίο ορίζεται ως εξής: Κτίριο Εγνατία: κεντρικό switch 4ου ορόφου, 
Κτίριο Τσιµισκή: switch 4ου ορόφου.  Συγκεκριµένα, για το κτήριο της Τσιµισκή απαιτείται 
modular router µε τουλάχιστον 3 ελεύθερες πόρτες Ethernet και την υποστήριξη σύνδεσης 
γραµµής SHDSL (Cisco 2911/K9 µε το αντίστοιχο Module για SHDSL γραµµή ή 
αντίστοιχο).   

• Η προσφερόµενη ζεύξη να παρέχει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια σε επίπεδο µετάδοσης 
δεδοµένων over the air, ώστε να µην υπάρχει το ενδεχόµενο υποκλοπής των δεδοµένων 
µε κρυπτογράφηση (WPA TKIP, IEEE 802.11 WEP keys of 128 bits, AES). 

• ∆ιαχείριση µέσω web interface. 

• Συχνότητα λειτουργίας ζεύξης στην περιοχή συχνοτήτων 2.4GHz ή/και 5GHz. 
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• Μέγιστη ισχύ εξόδου>=20dBm ανά link. 

• Υποστήριξη δυναµικής επιλογής συχνότητας (DFS) για αποφυγή παρεµβολών. 

• Υποστήριξη καναλιών επικοινωνίας 20 και 40 MHz. 

• Σύνδεση δικτύου 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45). 

• Θερµοκρασία λειτουργίας -20 έως +55 βαθµοί Κελσίου. 

• Προστασία εξωτερικών µονάδων IP65. 

• Τροφοδοσία εξωτερικών µονάδων µε χρήση PoE. 

• Εγγύηση 1 έτους µε δυνατότητα επέκτασής της. 

• Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι αποδεκτό από 
παγκόσµιους ή εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης, αναγνωρισµένους από την 
ευρωπαϊκή ένωση, όπως ETSI. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση 
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ηµέρες. 

• Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται 
προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 

• Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων 
παραστατικών και µετά την παραλαβή των υλικών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

 
Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την 

ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα βαρύνουν 
τον προµηθευτή.  

 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή 

στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ www.eyath.gr .  
 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση επί των ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΌΡΩΝ µπορείτε να 
απευθύνεστε στον κ. Μηνά Γραµµατικόπουλο ή στον κ. Κωνσταντίνο Γκλαβέρη στα τηλ. 2310 
966644/966694. 

 

 

 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

 Ελένη Παχατουρίδου 

  

               

 


