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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 

1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. 

εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»  

1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική 

Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»  
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1.6  του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» 

1.10 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

1.11 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλες διατάξεις.» 

 

 

2. Την υπ’ αριθμ. 9/20/29-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την 

οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της 

δομημένης καλωδίωσης του Νοσοκομείου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών πιθανής 

δαπάνης €30.000,00 πλέον ΦΠΑ (€37.200,00 συμπ. Φ.Π.Α.).  

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  

 

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 

υποστήριξης της δομημένης καλωδίωσης του Νοσοκομείου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών 

πιθανής δαπάνης για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών. 

 

Πιθανή δαπάνη €30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €37.200,00 συμπ. Φ.Π.Α.24% 

 

 

1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η προσφορά θα κατατεθεί για τα είδη του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στη Κεντρική Γραμματεία του 

Νοσοκομείου έως 11/08/2022 και ώρα 14:30.  
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής.  

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα 

κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και 

συγκεκριμένα:  

 

i) απόσπασμα  ποινικού  μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την 

υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά για: 

 Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους 

διαχειριστές. 

 Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

 

ii) Φορολογική ενημερότητα.  

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.  

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης: 

 

 Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

 Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση 

του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και 

τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

 

  





Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΟ ETHERNET) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη και συντήρηση της 

υφιστάμενης Δομημένης καλωδίωσης(Δίκτυο ETHERNET) του Γ.Ν.Π.Α. " Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” 

ΓΕΝΙΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

COMPUTERROOMΠεριγραφή 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής και κατασταλτικής 
συντήρησης στο σύνολο του δικτύου του Νοσοκομείου που περιλαμβάνει: 
Α. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
Β. Ογκολογική μονάδα Παίδων ΜαριάνναΒ. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ. 

Υπηρεσίες προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης, θα πρέπει ναπροσφερθούν και στον 
κεντρικό δικτυακό εξοπλισμό του ComputerRoom. 
Η συντήρηση περιλαμβάνει : 
• Το σύνολο του δικτυακού ενεργού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος(βλέπε πίνακα 1). 
• Το σύστημα δομημένης καλωδίωσης (καλώδια, πρίζες, κανάλια, οπτικέςίνες, ικριώματα 
mainnetwork, υλικά τερματισμού κ.α) 
• Τον δικτυακό εξοπλισμό του ComputerRoom. 

Στη σύμβαση συντήρησης δεν περιλαμβάνεται το κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού, ανανέωσης 
λογισμικού ή ανταλλακτικών το οποίο κάθε φορά θα γνωστοποιείται έγκαιρα στο Νοσοκομείο για 
την έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
Παρ’όλα αυτά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
άμεση αποκατάσταση βλάβης διαθέτοντας τον αντίστοιχο απαιτούμενο εξοπλισμό. 
Ευθύνη του αναδόχου είναι η πλήρης καταγραφή του δικτύου και του εξοπλισμού του 

ComputerRoom, η οποία θα παραδοθεί στο Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τη μεθοδολογία και διαδικασία διασφάλισης της 
ποιότητας και υλοποίησης του έργου (διαχείριση έργου, διαχείριση κινδύνων, οργανωτικό σχήμα 
υλοποίησης). 

Θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο όλη η μεθοδολογία συντήρησης-υποστήριξης (SLA) καθώς 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (χρόνοι απόκρισης-Helpdeskκ.λ.π). Εμπειρία στη λειτουργία και 
υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Νοσοκομείων, ή μεγάλων 
οργανισμών με υπεύθυνη δήλωση^ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ COMPUTERROOM 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής και κατασταλτικής 
συντήρησης στο σύνολο του δικτύου του Νοσοκομείου που περιλαμβάνει : 
Α. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
Β. Ογκολογική μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ. 

Προληπτική συντήρηση : Περιλαμβάνει το σύνολο του παθητικού, ενεργού εξοπλισμού , καθώς και 

τον εξοπλισμό του ComputerRoom.Θα γίνεται έξι (6) φορές ετησίως σε συμφωνία και συνεργασία 

με τους υπευθύνους του Τμ. Πληροφορικής του Νοσοκομείου. 





Επίσης κατά την προληπτική συντήρηση θα εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες : 

• Γενική εξέταση του εξοπλισμού 
• Καθαρισμό και συντήρηση των εξαρτημάτων 

• Εξέταση του εξοπλισμού με διαγνωστικά προγράμματα και πιθανόν κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες 

• Έλεγχος και αποκατάσταση των UTPκαλωδίων των κατανεμητών. 

• Δειγματοληπτικές μετρήσεις των UTPαπολήξεων ανά κατανεμητή. 

• Έλεγχος και αποκατάσταση των φίλτρων εξαερισμού των κατανεμητών. 

• Έλεγχος και καθαρισμός με blowerτων εξαρτημάτων των κατανεμητών. 
• Έλεγχος και λειτουργία των μονάδων αδιάλειπτης παροχής (UPS) ότι λειτουργούν σύμφωνα 

με τις προδιαγραφόμενες ανάγκες του συστήματος. Κατά το διάστημα αυτό μπορεί να γίνεται 
και αλλαγή των μπαταριών εφόσον απαιτείται. 

• Διαγνωστικός έλεγχος του Δικτύου μέσω (NMS) 
• Check point υπηρεσίεςυποστήριξης(update new releases, patches) 

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια προληπτικής συντήρησης ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσέρχεται μία φορά μηνιαίως για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του 
Δικτύου. 

Κατασταλτική συντήρηση : Αφορά επίσης το σύνολο του εξοπλισμού και περιλαμβάνει την 
υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για 24ωρη κάλυψη της 
δικτυακής εγκατάστασης του Νοσοκομείου. 

• Απόκριση τεχνικού ONSITEεντός 2 ωρών από την άφιξη κλήσης στο HelpDesk. 
• Αποκατάσταση της βλάβης - καλή λειτουργία εντός 4 ωρών για τον δικτυακό εξοπλισμό και για 

τον εξοπλισμό του ComputerRoom. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος στα πλαίσια της καλής συντήρησης, θα πρέπει να εγκαταστήσει σύστημα 
απομακρυσμένης διαχείρισης του δικτυακού εξοπλισμού, αλλά και σύστημα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης των συνθηκών χώρου του ComputerRoom. 

Επιπρόσθετα ο υποψήφιος ανάδοχος στα πλαίσια της συντήρησης του Δικτύου, θα εγκαταστήσει 

σύστημα διαχείρισης Δικτύου (NMS) για την καλύτερη διαχείριση αυτού, καθώς και την 

καταγραφή στατιστικών στοιχείων απόδοσης του Δικτύου και των συσκευών αυτού. Το 

συγκεκριμένο σύστημα θα αποτελείται από το απαραίτητο Software&Hardware.
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Ακολουθεί Πίνακας (1) του υπό συντήρηση εξοπλισμού και του παθητικού εξοπλισμού. 

 

  

Α/Α Product Name ΠΕΡΙΓΡΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ποσότητα 

1 ΑΤ-x510-28GTX-50 

Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/100/1000T, 4 
x 10G SFP+ ports 4 

3 AT-x510-28GSX-50 

Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x SFP ports and 4 x 
10G SFP+ uplinks, dual embedded power supply 

2 

2 AT-x230-28GT-50 

L2+ managed switch, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP 
uplink slots, 1 Fixed AC power supply EU Power Cord 28 

4 AT-SPTX 
SFP Pluggable Module, 10/100/1000TX, 100m, RJ45 conn. 
(0 to 70°C) 20 

5 AT-SPEX 

SFP Pluggable Optical Module, 1000LX, 2km, Multimode, 

Dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC conn. (0 to 70°C) 20 

6 AT-SP10LRM 

SFP+ Pluggable Optical Module, 10G-LRM, 220m/550m, 
Multimode, Dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC conn, (to 
°C) 6 

7 

AT-x510-28GTX- 

NCP1 Net. Cover Premium -1 year for AT-x510-28GTX 4 

8 

AT-x230-28GT- 

NCP1 Net. Cover Premium -1 year for AT-x230-28GT 25 

9 

AT-FL-VISTA-BASE- 
1YR Vista Management for 1 year 1 

10 

AT-FL-VAA-AM10- 

1YR (Virtual AMF for 300 nodes) 1 

11 

AT-FL-VAA- 

ADD10-1YR (support for 40 nodes) 2 
12 LC-ST-2M LC to SC Multimode 62,5/125 patch cable - 2 meters 60 

 

13 AT - 8000GS-24 

Switch 10/100/1000 with 24p 

9 

14 AT -SPSX 

Gbic Module MM 

37 

15 AT - SPLX10 

Gbic Module SM 

4 

16 
AT - SPTX 

Module 1000 BaseTX 

14 

17 AT - 8000GS-48 

Switch 10/100/1000 with 24p 
10 

18 AT - SBX908-00 Layer 3 Switch Chassis 2 

19 AT - PWR05-50 Power Supply for Layer 3 Switch 4 

20 AT - PWR50 Power Supply 2 
21 AT - 8516F/SC Switch 10/100/1000 1 

22 AT - 8326GB Switch 10/100/1000 2 

23 AT - 8350GB Switch 10/100/1000 4 
24 AT - 8012M Switch 10/100/1000 1 

25 6800 NGTX Checkpoint 6800 NGTX &Management console 2 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει: 

• Τουλάχιστον έναν (1) πιστοποιημένο μηχανικό σε προϊόντα ALLIEDTELESISκαι 
σε προϊόντα CHECKPOINT 

• Ο μηχανικός υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη 10 ετή εμπειρία 
στο χώρο των Νοσοκομείων με υπεύθυνη δήλωση. 

26 
 

Outlets RJ45 Cat5e &Cat6 

1750 

27  

Rack 42 U 

55 

28 
 

Rack 9U &15U 

40 

29  

Patch Panel RJ45 24P (Cat5e & Cat 6) 

245 

30  

Fiber Optic Patch Panel 
68 

31  

Fiber Optic MM 

8Km 

32  

Fiber Optic SM 
1,4Km 

33  Controller management Access Point 1 

34  Access Point 2x2 50 
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