ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ceiling
wifi access ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
WELCOMMON
Ημερομηνία: 9 επτεμβρίου 2016
Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο –
ξενώνας για πρόσφυγες συνδυάζει τη φιλοξενία με δράσεις κοινωνικής
ένταξης τους. Ο Άνεμος Ανανέωσης (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση)
προχώρησε, στην δημιουργία και λειτουργία του WELCOMMON σε
συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
(ΕΑΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την επανεγκατάσταση των
προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια ceiling Wifi Access για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου προετοιμασίας και λειτουργίας του Ξενώνα.
Χρονική διάρκεια του έργου: Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να
παραδοθεί έως την 16η Σεπτεμβρίου 2016.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: έως 12/9/2016 και ώρα
14:00.
Τόπος Υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αντίτυπο
στη Γραμματεία του Ξενώνα Welcommon (Καποδιστρίου 4, Αθήνα) ή
ηλεκτρονικά στο email: welcommon.project@gmail.com σε μορφή .pdf,
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ένδειξη «για την πρόσκληση
προμήθειας wifi».
Διευκρινίσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν σχετικές διευκρινήσεις
αποστέλλοντας τα ερωτήματά τους στο email welcommon.project@gmail.com
με την ένδειξη: «διευκρινήσεις για την προμήθεια wifi του Ξενώνα
Welcommon» ή τηλεφωνικά στο 210-3810646 (8:00 έως 16:00).
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
εκτός πιθανά των αναγκαίων τεχνικών όρων, που μπορεί να είναι στην
αγγλική γλώσσα. Δεν είναι δεκτές χειρόγραφες προσφορές.
Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για χρονικό διάστημα μέχρι την κατακύρωση του έργου, για
την οποία θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
Τιμές: Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως
και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι
προβλεπόμενες
κρατήσεις
καθώς
και
κάθε
άλλη
δαπάνη,
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το έργο.
Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη
τιμή άνευ ΦΠΑ.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές :
Για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ξενώνα Welcommon θα
ακολουθήσει προμήθεια με τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:
Ceiling WiFi ACCESS POINT 300Mbps:
ÿ Wireless N speed up to 300Mbps
ÿ EAP Controller Software enables administrators to easily manage
hundreds of EAPs
ÿ Supports passive PoE for convenient installation
ÿ Ceiling mounting design with chassis make it easy to deploy on a wall
or ceiling
ÿ Captive portal provides one convenient method of authentication for
Wi-Fi guests
ÿ Multi-SSID divides multiple wireless networks for different users
ÿ Enterprise class Wi-Fi security help to decrease network security
threats.
Services:
ÿ 6 Units WiFi Access Point Ιinstallation
ÿ Public Network Configuration
Τόπος παροχής υπηρεσιών:
Αθήνα.

Ξενώνας Welcommon, Καποδιστρίου 4,

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε τριάντα
ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού.
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Περιεχόμενο προσφορών:
Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
∑ Επιστολή υποβολής προσφοράς αναλυτικά και ξεχωριστά για κάθε
υπηρεσία
∑ Περιγραφή του Προσφέροντος: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, e-mail, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά.
∑ Περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναλυτική αναφορά
στους κανόνες υλικών που χρησιμοποιούνται, συνοδευμένη από
σχετικό υλικό τεκμηρίωσης. Τα κατατιθέμενα prospectus πρέπει να
επαληθευθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις
προσφορές.
∑ Οικονομική προσφορά: Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οφείλει να διατυπώνεται ολογράφως
και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) αναλυτικά για κάθε
προσφερόμενο είδος και συνολικά. Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ.
Κριτήρια Αξιολόγησης:
∑ Συνολικό κόστος
∑ Χρόνος παράδοσης, λόγω επειγουσών αναγκών.
∑ Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής εξυπηρέτησης

