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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας CCTV
ασφαλείας περιβάλλοντος Ν. Μ. Καλαμάτας
Στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου υπάρχουν εγκατεστημένες έξι (6)
συσκευές εικονοληψίας (κάμερες) CCTV προκειμένου να υποστηρίζουν το έργο της
φύλαξης αυτού.
Μετά την παρέλευση του χρόνου της εγγύησης και μετά από επανειλημμένες
αποκαταστάσεις των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στη λειτουργία τους η
Τεχνική Υπηρεσία στην προσπάθεια να αποκαταστήσει τις όποιες δυσλειτουργίες
αυτών και να διασφαλίσει με καλύτερη μέθοδο την απρόσκοπτη λειτουργία τους
προτείνει τα κάτωθι:
Α. την ολοκληρωτική αποκατάσταση κάθε υφιστάμενου προβλήματος και την
αναβάθμιση αυτού θωρακίζοντας το από βλάβες τροφοδοσίας μέσω UPS
B. την κάλυψη της υπηρεσίας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης από
εξειδικευμένο συντηρητή σε ετήσια βάση
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
1. Μία (1) κάμερα 4mp optical zoom x21 digital x10 Τύπος: MS-C 5341 X 23H(P)B
2. Ένα (1) PΟE Switch 16p manage Τύπος: UBIQUITI-24 LITE 16p 10/1000 Mbps
3. Ένα (1) Σετ υλικών αποκατάστασης βλαβών στα καλώδια των δύο (2) CCTV
4. Πέντε (5) σταθμούς αδιάλειπτης λειτουργίας «Rack-tower 2U on-line UPS»
τεχνολογίας on-line ισχύος 1000VA/900W έκαστος.
Προϋπολογισμός: 6.500 Ευρώ
Β. Εργασίες αποκατάστασης των υφισταμένων βλαβών, με επαναπρογραμματισμό –
αναβάθμιση του συστήματος όπου αυτό απαιτηθεί.
Προϋπολογισμός: 550 Ευρώ
Γ. Σύμβαση ετήσιας προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης και έλεγχο καλής
λειτουργίας, με ανάδοχο εξειδικευμένο συντηρητή. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις του
αναδόχου συνίστανται από τα κάτωθι:
1. Ετήσια προληπτική συντήρηση όλου του συστήματος καμερών CCTV που
περιλαμβάνει τις εγκατεστημένες κάμερες, πίλαρς, UPS’s, δίκτυα και
εξαρτήματα εικόνας, data & τροφοδοσίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
επεξεργαστές αποθήκευσης εικόνας, οθόνες κλπ. Αφορά τρείς επιτόπιες (3)
επισκέψεις επιτοπίως ετησίως, με παρουσία δύο (2) εξειδικευμένων τεχνικών.
2. Έλεγχος καλής λειτουργίας του όλου συστήματος CCTV, περιλαμβανομένων
των αναβαθμίσεων και των αναγκαίων ρυθμίσεων (παραμετροποίηση –

προγραμματισμός) απομακρυσμένα μέσω IP συνδέσεων (16 IP addresses)
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Επισκευαστικές (έκτακτες) συντηρήσεις του όλου συστήματος CCTV, μετά από
αναγγελία βλάβης από την Τεχνική Υπηρεσία, απομακρυσμένα ή/και επιτοπίως
αν καταστεί αναγκαίο, μαζί με όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα απαιτηθούν
για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών
εκτός και αν απαιτηθούν ειδικά ανταλλακτικά που η προμήθεια τους καθυστερεί
από το εξωτερικό.
Προϋπολογισμός: 1.800 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.850,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την «Αποκατάσταση
λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας (κάμερες) ασφαλείας του περιβάλλοντος
χώρου της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική έκθεση, η δε
αξιολόγηση και ανάθεση θα γίνει στο συνολικό τίμημα της προσφοράς και όχι στα
επιμέρους τμήματα αυτής. Η υποβολή προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο με την
ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Για την αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος εικονοληψίας
(κάμερες) ασφαλείας του περιβάλλοντος χώρου της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -Τμήμα
Τεχνική Υπηρεσία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ .(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27210 46427 κ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
Υποβολή προσφορών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου
Καλαμάτας έως 21-02-2020 από 08:00 έως 14:00 .
Ο Προϊστάμενος της
Τεχνικής Υπηρεσίας

Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.

Η Δ/κη Διευθύντρια

