ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αρ. Πρωτ :
Μελέτη
∆ιασύνδεσης ∆ηµαρχείου µε
κτήριο Επί της Μ. Ασίας &
Μουδανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού
(παθητικού και ενεργού) για την δικτυακή και τηλεφωνική διασύνδεση δύο δηµοτικών κτιρίων.
Πρόκειται για την διασύνδεση µεταξύ του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος και του δηµοτικού
κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Μ. Ασίας και Μουδανίων στο οποίο θα µεταφερθεί η
∆/ση Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Η δαπάνη των υλικών και των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των 5.240,00 € πλέον ΦΠΑ και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.0011.0004 µε τίτλο ‘’Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των
δηµοτικών υπηρεσιών’’ του σκέλους των εξόδων του

προϋπολογισµού του

τρέχοντος

οικονοµικού έτους 2014.
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Η προµήθεια θα γίνει µε τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ενιαίου Κανονισµού ΟΤΑ (ΦΕΚ 185./1993).

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νιγδέλη Ευγενία
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊσταµένη του τµήµατος
Αποτελεσµατικότητας, Ποιότητας &
Οργάνωσης

Ο ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού Οργάνωσης
& Πληροφορικής
Παπαδόπουλος Πολύδωρος
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Κερατσίνι : 04/2/2014
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Μελέτη
∆ιασύνδεσης ∆ηµαρχείου µε
κτήριο Επί της Μ. Ασίας &
Μουδανίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η διασύνδεση θα γίνει ανάµεσα στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα (Ελ. Βενιζέλου 200) και
στο κτήριο που βρίσκεται επί των οδών Μ. Ασίας & Μουδανιών. Τα κτήρια που θα
διασυνδεθούν φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Τα υπό διασύνδεση κτίρια απέχουν µεταξύ τους σε ευθεία γραµµή λιγότερο από 300
µέτρα και η δικτυακή και τηλεφωνική τους σύνδεση θα πρέπει να γίνει µε ασύρµατη
τεχνολογία.
Η ασύρµατη ζεύξη θα πρέπει να εξασφαλίζει εύρος ζώνης (bandwith) τουλάχιστον 50
Mbps για την µεταφορά δεδοµένων και ταυτόχρονη µεταφορά φωνής για 4 χρήστες από 100
kbps ανά δίαυλο και να παρέχει τις ασφαλιστικές δικλείδες για ασφαλή µεταφορά των
δεδοµένων (αλγόριθµοι κρυπτογράφησης, πρωτόκολλα ασφαλείας).
Η εσωτερική καλωδίωση πρέπει να καλύπτει 12 θέσεις εργασίας (µε δυνατότητα
επέκτασης) µε υποδοχές για δεδοµένα και φωνή σύµφωνα µε την ενδεικτική κάτοψη του
χώρου που επισυνάπτεται στην παρούσα µελέτη.
Από τον υποψήφιο ανάδοχο πρέπει να προταθεί ο τρόπος εξασφάλισης τηλεφωνικής
κάλυψης µέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ∆ηµαρχείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Μέρος της προµήθειας αποτελούν όλα τα επιµέρους υλικά και µικρούλικα καθώς και οι
εργασίες που τυχόν απαιτούνται για την άρτια λειτουργία του διασυνδεµένου χώρου (δίκτυο
και τηλεφωνία)
Τα υλικά και η εργασία θα έχουν εγγύηση κατ’ ελάχιστο δύο έτη.
Η κάθε διαγωνιζόµενη εταιρεία µπορεί να διαµορφώσει τη δική της τοπολογία αρκεί η
προσφερόµενη λύση να ανταποκρίνονται στα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά .
Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση του εξοπλισµού και την εξωτερική
τηλεφωνική γραµµή για την πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και τις τηλεφωνικές συσκευές.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νιγδέλη Ευγενία
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊσταµένη του τµήµατος
Αποτελεσµατικότητας, Ποιότητας &
Οργάνωσης

Ο ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού Οργάνωσης
& Πληροφορικής
Παπαδόπουλος Πολύδωρος
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Προµήθεια υλικού και εργασιών για την
∆ιασύνδεσης ∆ηµαρχείου µε κτήριο Επί
της Μ. Ασίας & Μουδανίων

Τιµή
Μονάδος
Χωρίς
ΦΠΑ σε €

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ
σε €

Υλικά και εργασία ενεργού εξοπλισµού
ασύρµατης ζεύξης, δοµηµένη καλωδίωση για
12
θέσεις
εργασίας
και
αναγκαίος
εξοπλισµός τηλεφωνικών συνδέσεων.
ΦΠΑ 23%

5.240,00

Σύνολο µαζί µε ΦΠΑ

6.445,20

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά

1.205,20

από έρευνα αγοράς που διεξήγαγε η

υπηρεσία σε αντίστοιχα είδη. Στην τιµή περιλαµβάνονται έξοδα εξοπλισµού, εργασίας
εγκατάστασης, ιστών και αναγκαίων µικροϋλικών, αναγκαίων µελετών και µετρήσεων.
Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξασφαλίσει την τηλεφωνική γραµµή και την ηλεκτροδότηση
του εξοπλισµού.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν προσφορά αναλυτικά για τις
επιµέρους εργασίες και τον προσφερόµενο εξοπλισµό ήτοι:
Α) Υλικά και εργασία ενεργού εξοπλισµού ασύρµατης ζεύξης
Β) δοµηµένη καλωδίωση για 12 θέσεις εργασίας
Γ) τηλεφωνική διασύνδεση
Η τιµή του προσφερόµενου rack να αναγράφεται και ξεχωριστά διότι υπάρχει πιθανότητα να
το διαθέσει ο ∆ήµος
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νιγδέλη Ευγενία
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊσταµένη του τµ. Αποτελεσµατικότητας,
Ποιότητας & Οργάνωσης

Ο ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού Οργάνωσης
& Πληροφορικής
Παπαδόπουλος Πολύδωρος
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Με κάθε προσφορά οι εταιρείες που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό υποχρεούνται να
καταθέσουν τα παρακάτω στοιχεία :
♦ Στοιχεία για την εµπειρία της στην εκπόνηση παροµοίων έργων
♦ Πλήρη και αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του προσφερόµενου
δικτύου, και των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφεροµένων υλικών
♦ Ανάλυση δυνατοτήτων επέκτασης και αναβάθµισης του δικτύου και ο τρόπος
επίτευξης των επεκτάσεων
♦ Χρόνο εγγύησης για το δίκτυο συνολικά και για τα επιµέρους µέρη του
♦ Περιγραφή των απαιτουµένων ενεργειών συντήρησης του δικτύου από τον ιδιοκτήτη
♦ Οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο µπορεί να συµβάλλει στην σύγκριση και αξιολόγηση
των προσφορών
Χρόνος υλοποίησης του παρόντος έργου 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή
της σύµβασης.
Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την όποια
πιθανή βλάβη ή δυσλειτουργία εντός

24 ωρών από την αναφορά της, καθώς και να

αντικαταστήσει µε δική του δαπάνη ελαττωµατικό µέρος του εγκατεστηµένου εξοπλισµού.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δικτύου θα υπογραφεί µετά την δοκιµή του σε
πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας τουλάχιστον για µία εβδοµάδα.
Το τιµολόγιο αποπληρώνεται µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νιγδέλη Ευγενία
Μηχανολόγος Μηχανικός
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