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Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16718/ΑΣ/09.11.2022 Διακήρυξη Ανοικτού 
Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο του ΥΕ6 «Προμήθεια και 
εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε Νοσοκομειακές Μονάδες και στοχευμένη 
αναβάθμιση τοπικών δικτύων Νοσοκομειακών Μονάδων» της Πράξης «Παροχή 
προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε 
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την 
ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841» με αντικείμενο 
την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε Νοσοκομειακές Μονάδες 
και στοχευμένη αναβάθμιση τοπικών δικτύων Νοσοκομειακών Μονάδων» 

 

 

Ερώτημα / Αίτημα 
1. Παρακαλώ διευκρινίσετε το πλήθος και το είδος του Interface στα οποία θα συνδεθούν 
οι Controllers του ασύρματου δικτύου στο εκάστοτε νοσοκομείο. Εάν το interface είναι 
οπτικό, απαιτείται και η προσφορά των αντίστοιχων sfp ή sfp+ transceivers; 
Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε τον απαιτούμενο αριθμό και το είδος (MMF/SMF) καθώς 
επίσης την ταχύτητα που πρέπει να υποστηρίζουν (1G SFP ή 10G SFP+); 
Απάντηση 
Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προσφερόμενοι Wireless Controllers 
αναλύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 3. Ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης κάθε Wireless 
Controller στο δίκτυο του Φορέα θα καθοριστεί στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής. Ο 
Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τους προσφερόμενους Wireless Controllers σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 3 -Υποπίνακας Υπηρεσίες εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία. 
 
Ερώτημα / Αίτημα  
2. Παρακαλώ να διευκρινίσετε το είδος και πλάτος/μέγεθος των racks στα οποία θα 
τοποθετηθούν οι Controllers ώστε να προσφερθούν τα κατάλληλα εξαρτήματα 
εγκατάστασης για τους Controllers Ασύρματου Δικτύου. 
Απάντηση 
Ο τρόπος με τον οποίο θα εγκατασταθεί κάθε Wireless Controller θα καθοριστεί κατά την 
διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής, όπως ορίζεται στον Yποπίνακα Υπηρεσία 
προετοιμασίας εγκατάστασης του Πίνακα Συμμόρφωσης 3. 



 

 
Ερώτημα / Αίτημα 
3. Παρακαλώ διευκρινίσετε αν απαιτείται να προσφερθούν και καλώδια stacking για τους 
μεταγωγείς του Πίνακα Συμμόρφωσης 2: Μεταγωγείς πρόσβασης. 
Απάντηση 
Δεν απαιτείται η προσφορά καλωδίων stacking για τους προσφερόμενους μεταγωγείς. 
 
Ερώτημα / Αίτημα 
4. Πίνακας «Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Wireless Controller (WCont)», προδιαγραφή 61 
«Υποστήριξη βάσης δεδομένων για διατήρηση τοπικών λογαριασμών χρηστών». 
Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν απαιτείται η βάση δεδομένων να υπάρχει ενσωματωμένη 
στον controller ή αρκεί η υποστήριξη εξωτερικής βάσης δεδομένων. 
Απάντηση 
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στον προσφερόμενο Wireless 
Controller. 
 
Ερώτημα / Αίτημα 

5. Στο κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος Ι της σχετικής διακήρυξης αναφέρεται ότι, εργάσιμες 
ώρες λογίζονται οι ώρες 8:00-16:00 εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Στου πίνακες συμμόρφωσης στην Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη α' 
περιόδου (δωρεάν), προδιαγραφή 65, αναφέρεται ότι «…Εφόσον η γραπτή αναγγελία της 
βλάβης γίνει σε εργάσιμη ημέρα και έως τις 11:00 πμ, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
παραδώσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα…» 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε για την παροχή των υπηρεσιών εγγύησης αν η εργάσιμη 
ημέρα περιλαμβάνει τις ώρες από 08:00πμ έως 16:00μμ. 
Απάντηση 
Επιβεβαιώνεται. 
 
Ερώτημα / Αίτημα 

6. Στους πίνακες συμμόρφωσης, Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη α' 
περιόδου (δωρεάν), προδιαγραφή 65, αναφέρεται ότι «…Σε αυτή την περίπτωση το 
επωφελούμενο νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την αντικατάσταση 
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του ανταλλακτικού…». 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργασίες αντικατάστασης θα πραγματοποιηθούν 
αποκλειστικά από το τεχνικό προσωπικό του επωφελούμενου νοσοκομείου, χωρίς την 
εμπλοκή του Αναδόχου, του οποίου η ευθύνη αφορά στην παράδοση του νέου εξοπλισμού 
προς αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού. 
Απάντηση 
Επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, ο Ανάδοχος ενδέχεται να εμπλακεί στην αντικατάσταση του 
εξοπλισμού σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές 66 έως 70 του Πίνακα 
Συμμόρφωσης 4. 
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