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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα : Προμηθειών
Αθήνα, 11-05-2017
Πληρ. Χρ. Καλαντζή
Αρ. Πρωτ.: 40465
Τηλ. : 210-8802809
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: <<Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού και καμερών
ασφαλείας για τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας –
Θράκης στη Θεσσαλονίκη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 >>
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) καλεί
τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση
συστημάτων συναγερμού και καμερών ασφαλείας για τα γραφεία της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη,

συνολικού προϋπολογισμού

τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (3968,00€), συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α 24% .
Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στα γραφεία της Περιφερειακής
Δ/νσης Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσών 31(Βαλκανικό Κέντροκτίριο Αριστοτέλης - 6ος όροφος), το αργότερο μέχρι τις 19/05/2017 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.μ.
Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Δομοκού 5, T.K. 104 45, Αθήνα, Τηλ : 210-8802809, Τηλ/πία : 210-8802857

1

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει κόστος προμήθειας και εγκατάστασης όλου του
απαραίτητου εξοπλισμού συστημάτων συναγερμού και καμερών ασφαλείας (ραντάρ,
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παγίδες , πληκτρολόγια, καλώδια,
σειρήνες, πίνακες συναγερμού, μπαταρίες, κάμερες,
οθόνες, UPS, τροφοδοτικά καμερών).
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας συναγερμού δεκαέξι (16) ζωνών + 1
(πληκτρολογίου) σε μεταλλικό κουτί με δυνατότητα
επέκτασης έως τριάντα δύο (32) ζώνες

3

Εξωτερική σειρήνα με ενσωματωμένο flash

3

Ενσύρματο πληκτρολόγιο τριάντα δύο ζωνών.
Απεικόνιση των τριάντα δύο ζωνών με led.

3

Ανιχνευτής εσωτερικής κίνησης διπλής τεχνολογία
(DUAL) υπέρυθρος και μικροκυμάτων με προστασία
anti-mask

8

Ενσύρματο μπουτόν πανικού με κλειδί επαναφοράς

3

Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου για τον πίνακα και
την Σειρήνα

3

Παγίδες σε πόρτες & παράθυρα

4

Θερμικός ανιχνευτής και καπνού

2

Επιτοίχιο ψηφιακό θερμόμετρο

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Έγχρωμη IP Κάμερα εξακοσίων γραμμών ανάλυσης,
αντιβανδαλιστική, φακός varifocal 2,8mm-12mm, ανάλυση
εικόνας τουλάχιστον 1280χ720, υπέρυθρα LED για καλυπτόμενη
απόσταση έως είκοσι μέτρα. PoE τροφοδοσία

3

Δικτυακό καταγραφικό τεσσάρων καμερών Video και τεσσάρων
εισόδων Audio. Ανάλυση επιτήρησης και αναπαραγωγής Full D1.
Καταγραφή και παρατήρηση τουλάχιστον 100fps, με υποστήριξη
συμπίεσης Η.264.Έξοδοι video: VGA και HDMI. Να δέχεται
τουλάχιστον ένα σκληρό δίσκο SATA με δυνατότητα διατήρησης
αρχείου ≤ 15 ημερών. Θύρες σύνδεσης USB 2.0, Ethernet και RS485 για χειρισμό PTZ, mouse. Δυνατότητα επιτήρησης σε
Windows PC

1

Σκληρός Δίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB. Τύπος
σύνδεσης SATA (ειδικός για DVRs – εγγραφή 24 ώρες / 24ωρο)

1
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση
ειδικών καλωδίων καμερών, εγκατάσταση του καταγραφικού στο υπολογιστικό κέντρο
ή χώρο που θα του υποδείξει ο Οργανισμός, πληροφορίας αισθητήρων και οτιδήποτε
άλλο σχετίζεται με καλωδίωση, τα οποία θα οδεύουν μέσα από ειδικά για την κάθε
περίσταση κανάλια ή σωλήνες, καθώς και οι πινακίδες επισήμανσης βιντεοεπιτήρησης
σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για την προστασία προσώπων και αγαθών και την τήρηση της αρχής της
αναλογικότητας.
2. Για την υποβολή προσφοράς ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους του
κτιρίου προκειμένου να σχηματίσει άμεσα γνώση επί αυτού.
3. Η εταιρία έχει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση του συστήματος κλειστού
κυκλώματος τηλεόρασης να παρέχει εκπαίδευση στους εμπλεκόμενους χρήστες του
συστήματος, ώστε να καθίσταται εφικτή η λειτουργία του. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης
θα καταρτιστεί σε συνεργασία με τους χρήστες και την αρμόδια υπηρεσία του
Οργανισμού.
4. Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001. Σε περίπτωση
που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να
προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για
το παρεχόμενο service.
5. Με υπεύθυνη δήλωση θα παρέχεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλου του
συστήματος συναγερμού και παρακολούθησης για τουλάχιστον δύο έτη καθώς και
εγγύηση των υλικών για τουλάχιστον ένα έτος.
6. Η όλη εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία προσώπων και
αγαθών και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.
7. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει και σχηματικό
διάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού και παρακολούθησης.
8. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται από τον προσφέροντα το κόστος για την παροχή
τηλεειδοποίησης και κέντρων λήψης σημάτων για ένα (1) χρόνο. Διευκρινίζεται ότι
αυτό αποτελεί απλή αναφορά του συγκεκριμένου κόστους για την ενημέρωση του
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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση στοιχείο αξιολόγησης της
οικονομικής προσφοράς που θα κατατεθεί στον παρόντα διαγωνισμό.
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ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση του έργου, χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί , με έξοδα και δαπάνες του
αναδόχου, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον ανάδοχο με τη συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της
προμήθειας, από το Τμήμα Προμηθειών.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική απόφαση του Οργανισμού, βάσει της οποίας
υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της απόφασης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εάν η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω
προθεσμίας για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτη.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της προμηθεύτριας θα γίνει από τη Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης – Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού του Οργανισμού, στην
Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (οδός Δομοκού 5, 4ος όροφος), αφού
προηγουμένως η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πιστοποιήσει με τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Η πληρωμή
υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις
Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του
αναδόχου, μόνον με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Η

παρούσα

πρόσκληση

δημοσιεύεται

στην

ιστοσελίδα

του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

(www.opekepe.gr).
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

Εσωτερική διανομή:
 Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού του Οργανισμού
 Δ/νση Πληροφορικής
Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών & Ασφάλειας Συστημάτων

Κοινοποίηση:
 Π.Δ. Μακεδονίας –Θράκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1) PROGUARD SECURITY SYSTEMS & SERVICES
Αλ. Παπαδιαμάντη 9, Τ.Κ. 55133 Καλαμαριά
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@proguard.gr
2) KAS SECURITY
Αγίου Γεωργίου 5, Τ.Κ. 55535 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kassecurity.gr
3) ΔΡΑΣΙΣ SECURITY
17ης Νοεμβρίου 81, Τ.Κ. 54352 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@drasis.gr
4) BLS ELECTRONICS
Λεωφ. Παπανικολάου 89, Τ.Κ. 57010 Πεύκα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: blselektroniks@gmail.gr
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