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 Αρ.Πρωτ.:35900/22-09-2022 

  

ΘΕΜΑ : Αναβάκμιςθ - ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελεγχόμενθσ 
πρόςβαςθσ του Γ.Ν Πατρών. 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Προμήθεια νζου Η/Τ και αναβάθμιςη του λογιςμικοφ ςε νεότερη ζκδοςη. 

Περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ και τα υλικά για τθν αντικατάςταςθ του νζου θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

και των περιεχόμενων ςε αυτόν προγραμμάτων λογιςμικοφ για τθν πλιρθ, αςφαλι και ορκι λειτουργία 

των ςυςτιματοσ πρόςβαςθσ. Πρόκειται για εργαςίεσεγκατάςταςθσ τθσ 

πιοπρόςφατθσζκδοςθστουλογιςμικοφδιαχείριςθσςενζοθλεκτρονικόυπολογιςτι,μεταφορά τθσ 

databaseτουυφιςτάμενουλογιςμικοφ,μεταυτόχρονθαναβάκμιςθςε όλεσ τισ 

ενδιάμεςεσεκδόςεισώςτεναείναιςυμβατζσμετθ νζααναβάκμιςθτουλογιςμικοφ, 

τοοποίοκαπρζπειναεγκαταςτακείκαιπαραμετροποιθκείκατάλλθλα, δοκιμζσ, ρυκμίςεισ, παράδοςθ ςε 

λειτουργία. 

Το υφιςτάμενο λογιςμικό είναι το WIN – PAKSA του καταςκευαςτικοφ οίκου HoneywellSecurity, 

εγκατεςτθμζνο από τθν εταιρεία Ηαριφόπουλοσ Α.Ε. και κα αντικαταςτακεί από το λογιςμικό ελζγχου 

πρόςβαςθσ WIN-PAK SE 4.9 (Professional edition), με άδεια για απεριόριςτουσ χριςτεσ, για N-1000, 

PRO3200, NetAxs, MPA2, NSTAR, NS2+, για Windows Server 2016, 2012 και 2008 r2, Windows 10, 

integration με Honeywell CCTV και GalaxyDimensionPanels. 

Επιπλζον, κα εγκαταςτακεί νζοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ και οκόνθ, Dell Workstation TowerPrecision 

3650|i711700|16GB|512GB+1TB|P620, 2GB|W10 Pro|5Y NBD και DellMonitor E2422HN 23,8" 1920 x 

1080 VGA HDMI αντίςτοιχα. Θ εγκατάςταςθ του υπολογιςτι κα γίνει ςε ςθμείο που κα επιλζξει θ Τεχνικι 

Υπθρεςία του νοςοκομείου. 

 

Β. υντήρηςη και ζλεγχοσ του ςυςτήματοσ για βλάβεσ 

Συντιρθςθ ςταυφιςτάμενατροφοδοτικά,ζλεγχοσςυνολικάτουυφιςτάμενουςυςτιματοσ, 

ςφμφωναμετθνακόλουκθπεριγραφιεργαςιών,δοκιμζσ,ρυκμίςεισ,παράδοςθςελειτουργία του 

ετοίμουδικτφουκαλωδιώςεων. 

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι οι εξισ: 

i. Αντικατάςταςθ των ςυςςωρευτών 12V, 7,0AH (6 τεμάχια). 

ii. Ζλεγχοσ του αρικμοφ και του τφπου των αναγνωςτών ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τυχόν 

τροποποιιςεισ. 

iii. Ζλεγχοσ για ςωςτζσ φυςικζσ ςτερεώςεισ όλου του εξοπλιςμοφ (εξαιρείται θ καλωδίωςθ), 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χαλάρωςθσ ι τθσ διάβρωςθσ των ςτθριγμάτων και των ςτερεώςεων. 
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iv. Επιβεβαίωςθ ότι το ςφςτθμα παραμζνει προςτατευμζνο από μθ εξουςιοδοτθμζνεσ προςβάςεισ, 

παρεμβολζσ, π.χ. επίπεδο κωδικοφ πρόςβαςθσ. 

v. Ζλεγχοσ κφριασ και εφεδρικισ πθγισ τροφοδοςίασ κακώσ και των ςυςςωρευτών του ςυςτιματοσ. 

vi. Ζλεγχοσ ότι οι χρόνοι των Reader είναι όπωσ ορίηονται από τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ. 

vii. Ζλεγχοσ ςυνεργειών με τρίτα ςυςτιματα αν υφίςταται. 

viii. Backup βάςεισ δεδομζνων. 

ix. Ζλεγχοσ καλισ επικοινωνίασ ανάμεςα ςε Controller και Λογιςμικό 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο κόςτοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ και 

ολοκλιρωςθ των εργαςιών μαηί με τα υλικά που απαιτοφνται, ακόμα και αν δεν κατονομάηονται ρθτά. 

Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιών για τθν 

αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία των εργαηόμενων τθσ εταιρίασ και του προςωπικοφ τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ.Κατά τθ διάρκεια των εργαςιών να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα 

αςφαλείασ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Σε οποιαδιποτε δυςλειτουργία αυτών, που προκλθκεί εξαιτίασ 

των εργαςιών του Αναδόχου, αυτόσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ αυτών με 

δικι του επιβάρυνςθ. 

Οι εργαςίεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία του κτιρίου, να πραγματοποιθκοφν ςε θμζρεσ μθ εφθμερίασ 

του νοςοκομείου: Δευτζρα, Τετάρτθ, Παραςκευι και Σάββατο. 

Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν ςε προςυμφωνθμζνο χρόνο με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου, 

και να ολοκλθρωκοφν ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ τουσ . 

Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και των 

αρμόδιων επιτροπών. 

Μετά το πζρασ των εργαςιών να παραδοκεί ςτο Τεχνικό Τμιμα του νοςοκομείου: 

o Δελτίο Εργαςιών μετθν αναλυτικι περιγραφι των εργαςιών που πραγματοποιικθκαν, τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποιικθκανκαιεπιβεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 

o Εγχειρίδιο με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του νζου λογιςμικοφ και τισ άδειεσ χριςθσ κακώσ και 

εγχειρίδιο λειτουργίασ του λογιςμικοφ (manual). 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν επιπλζον βλάβεσ, να κατατεκεί ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία, εκ νζου Τεχνικι 

περιγραφι και Οικονομικι Προςφορά με το εκτιμώμενο κόςτοσ επιςκευισ. Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν 

ΜΟΝΟ κατόπιν επικοινωνίασ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν απομάκρυνςθ των αχριςτων από τουσ χώρουσ και τθν παράδοςθ του 

εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

 

Εκτίμηςη κόςτουσ  

Α. Προμήθεια νζου Η/Τ και αναβάθμιςη του λογιςμικοφ ςε νεότερη ζκδοςη. 
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Εκτίμθςθ κόςτουσ υλικών: 7.500,00€ (εφτά χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ εργαςιών: 4.500,00€ (τζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 

Εκτίμηςη κόςτουσ Η/Τ και λογιςμικοφ: 

12.000,00€ (δώδεκα χιλιάδεσ ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

Β. υντήρηςη και ζλεγχοσ του ςυςτήματοσ για βλάβεσ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υλικών: 200,00€ (διακόςια ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ εργαςιών: 7.000,00€ (εφτά χιλιάδεσ ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εκτίμηςη κόςτουσ ςυντήρηςησ και ελζγχου του ςυςτήματοσ: 

7.200,00€ (εφτά χιλιάδεσ διακόςια ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 


