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                                    Χαϊδάρι,  08/07/2019  

                                     Αριθμ. πρωτ.:   21642 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

 

 

 

Τους Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές 

 & Ενώσεις αυτών 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΜΑΣ. 

  

    
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ.: 4978/15.12.15 Εγκυκλίου 

της Ε.Π.Υ με θέμα: «Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που 

ελήφθησαν κατά την υπ’ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: 

Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), 

(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥ0-Φ0Η)», προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την μελέτη αναβάθμισης 

δικτύου του Νοσοκομείου μας, σύμφωνα με τα εξής: 

 
Ιστοσελίδα φιλοξενίας της διαδικασίας 

διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 

& προτύπων 

Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και 

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης 

καθώς και των υπό διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών 

Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και 

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

Ενδιαφερόμενοι για υποβολή 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων  

Προμηθευτές & επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των 

ιδίων προμηθευτών 

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης Τελικής 

Φάσης  σχεδίου των τεχνικών 

προδιαγραφών 

ΠΕΝΤΕ  (5) ημέρες από την επομένη ανάρτησης 

τους στον ιστότοπο www.psyhat.gr και συγκεκριμένα 

στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

Ημερομηνία  λήξης της διαβούλευσης                    

(Τελικής Φάσης) 
15/07/2019 

Τρόποι υποβολής των 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων, από τους  

προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών 

 Σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: diav@psyhat.gr  ή  

με φαξ : 213/2054231 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
Τμήμα : Οικονομικό 

Γραφείο: Υλικού  
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Γλώσσα υποβολής των 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων, από τους 

προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών 

Ελληνική   

Ανάρτηση των παρατηρήσεων/απόψεων επί 

των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων, 

των προμηθευτών & των ενώσεων αυτών 

Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και 

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

Αρμόδιο Γραφείο συλλογής των 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων, των 

προμηθευτών & των ενώσεων αυτών 

Γραφείο Υλικού του Ψ.Ν.Α, κα Κοταλακίδου 

Κάλλη, 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213/2054232-230 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: diav@psyhat.gr 

Αρμόδιο όργανο διαβούλευσης και 

κατάρτισης του τελικού σχεδίου τεχνικών 

προδιαγραφών 

Επιτροπή Προδιαγραφών 

Ανάρτηση του τελικού σχεδίου της 

Επιτροπής προδιαγραφών (σε περίπτωση 

τροποποίησης των  υπό διαβούλευση 

τεχνικών προδιαγραφών) 

Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και 

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

- Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (Τελική Φάση), το νοσοκομείο μας, 

καταθέτει τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων 

παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών 

και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών/αναδόχων. 

- Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 

επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να 

δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως κ΄ την 

αποσφράγιση των προσφορών. 

- Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 

οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών/προϊόντων. 

- Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού & βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

           
 

Συνημμένα : Πίνακας τεχνικών Προδιαγραφών. 

                        

 

 

 

 

                                    Ακριβές αντίγραφο                                           Η Δ/ντρια Δ.Υ.   

                   Η προϊσταμένη τμήματος γραμματείας                            Χριστίνα Ραϊκου 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 

Καταγραφή του υπάρχοντος δικτύου (ως δίκτυο θεωρείτε το σύνολο του 

δικτυακού εξοπλισμού του νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένου του βασικού 

κορμού του computer room, των ενεργών των κόμβων και των οπτικών ινών) 

2 
Αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης τοπολογίας του δικτύου, όσο αυτό 

είναι δυνατό, καθώς και κατάλογο των ενεργών 

3 
Ανάλυση των υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεων του δικτύου του 

φορέα 

4 
Ανάπτυξη ενός λογικού μοντέλου το οποίο θα περιέχει τα βασικά δομικά 

στοιχεία, ταξινομημένα κατά τη λειτουργεία που επιτελούν 

5 

Μετά την αποτύπωση της κατάστασης του τοπικού δικτύου, να κατατεθεί 

από τον ανάδοχο σαφής αναλυτική και τεκμηριωμένη αναγκαιότητα 

αναβάθμισης 

6 
Ανάπτυξη φυσικού μοντέλου με αναπαράσταση όλων των φυσικών 

συσκευών που προτείνονται για την αναβάθμιση του δικτύου  

7 
Καθορισμός των βασικών προδιαγραφών των επιμέρους συσκευών που θα 

απαιτηθούν 

8 
Να αποτυπωθεί η δυνατότητα υποστήριξης νέων πρωτοκόλλων και 

ταχυτήτων της υφιστάμενης δομημένης καλωδίωσης  

9 Ανάλυση των τεχνικών στόχων  

10 Ανάλυση των προτεινόμενων δικτυακών τεχνολογιών 

11 
Βάση του προτεινόμενου εξοπλισμού και πρωτοκόλλων να γίνει και πρόταση 

για το δομημένο μοντέλο διευθυνσιοδότησης που πρέπει να ακολουθηθεί  

12 
Στη μελέτη να συνυπολογισθεί και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των 

υποστηριζόμενων τερματικών 

13 

Στην μελέτη θα αποτυπώνονται κατά προσέγγιση οι διάφορες ποσοτικές 

μετρικές προκειμένου να καθορισθεί η απόδοση του προτεινόμενου δικτύου 

όπως χωρητικότητα (capacity),ποσοστό χρήσης (utilization), βέλτιστη χρήση 

(optimum utilization), καθυστέρηση (delay), χρόνος απόκρισης (request 

time),     

14 
Η εταιρεία οφείλει να παρουσιάσει το κόστος της υλοποίησης με ένα εύρος 

απόκλισης + - 20% 

15 

Μετά την παράδοση της μελέτης, το τμήμα πληροφορικής θα έχει συνάντηση 

σε χώρο του νοσοκομείου με τεχνικό της εταιρείας, με σκοπό την 

αποσαφήνιση των όποιων θεμάτων προκύψουν από την ανάγνωση της 

μελέτης και τον τελικό προσδιορισμό του σχεδίου αναβάθμισης 

16 
Η μελέτη θα κινηθεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης της διαθεσιμότητας, 

ασφάλειας και επεκτασιμότητας 

 

 

 

                                                                                              Η επιτροπή διαβούλευσης 
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