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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
( Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκησ) 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ       
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ                           
ΣΜΘΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ,                                    
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ                               
Ταχ. Διεφκυνςθ: Διοικθτιριο, 541 23, Θεςςαλονίκθ                         
Ρλθροφορίεσ: Β. Σκεφθ 
Τθλζφωνο: 2310 379229 
Τθλ/πο: 2310 285250 
Θλεκτρ. Διεφκυνςθ: symvaseis@mathra.gr    

 

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υποβολή προςφορϊν για την προμήθεια και 

εγκατάςταςη υλικοφ εποπτείασ, φφλαξησ και ζγκαιρησ προειδοποίηςησ και την παροχή ςυναφϊν 

υπηρεςιϊν για το κτίριο και τον αφλειο χϊρο του Κυβερνείου (Παλατάκι), προχπολογιςμοφ είκοςι 

χιλιάδων τριακοςίων ςαράντα οχτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν του ευρϊ (20.348,40 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Αναθζτουςα Αρχή : Υπουργείο Εςωτερικϊν  
(Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

Είδοσ Διαδικαςίασ: Απευκείασ ανάκεςθ 

Είδοσ φμβαςησ: Ρρομικεια - Υπθρεςία 

Αντικείμενο φμβαςησ, CPV:  32235000-9  Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ  

 35120000-1  Συςτιματα και διατάξεισ επιτιρθςθσ και αςφαλείασ  

 79711000-1  Υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ 

 45312000-7  Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ και 
κεραιϊν  

Κριτήριο Κατακφρωςησ: Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ 

Καταληκτική Θμερομηνία Τποβολήσ 
Προςφορϊν:  

18/06/2019 
και ϊρα 12:00μ.μ. 

Εκτιμϊμενη υνολική Αξία 
υμβάςεων: 

16.410,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

20.348,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 

Χρηματοδότηςη:  Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ ΑΛΕ 3120989001 (ποςό 12.462,00 € με 
ΦΡΑ) και ΑΛΕ 2420989001 (ποςό 7.886,40 € με ΦΡΑ) οικονομικοφ 
ζτουσ 2019  
Ρρωτογενζσ αίτθμα 19REQ00438519 2019-01-29 
Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ΥΡΕΣ(Μ-Θ) 539/30-1-2019 (ΑΔΑ: 
60ΡΘ465ΧΘ7-ΤΘ) 

Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 90 θμζρεσ  από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ για τθν 
υποβολι των προςφορϊν 

 

   

Θεςςαλονίκθ,  03.06.2019 
Αρ. Πρωτ.:        3510 
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1. Αντικείμενο προμήθειασ και υπηρεςιϊν και προχπολογιςμόσ  

1.1 Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ 

Το Υπουργείο Εςωτερικϊν (Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ), ςτα πλαίςια τθσ αρμοδιότθτασ 

ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων του Κυβερνείου Θεςςαλονίκθσ (Ραλατάκι),  προτίκεται να προβεί 

ςτθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ υλικοφ εποπτείασ, φφλαξθσ και ζγκαιρθσ 

προειδοποίθςθσ και τθσ παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ του 

κτιρίου και του αφλειου χϊρου του Κυβερνείου (Ραλατάκι).  

Ρρόκειται για τθν εγκατάςταςθ ςτον εξωτερικό χϊρο πζριξ του κτιρίου, ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

και ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ, με κάμερεσ και ςτιλεσ δεςμϊν υπζρυκρων ακτίνων εξωτερικοφ χϊρου, 

που κα ςυνδζεται με κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ, το οποίο κα δίνει ςιμα ςυναγερμοφ ςτο Κζντρο 

Λιψθσ Σθμάτων ςε περίπτωςθ περιςτατικϊν παραβίαςθσ αςφάλειασ του χϊρου.  Το ςφςτθμα κα ζχει 

τθ δυνατότθτα να δίνει ςιμα ςυναγερμοφ και εικόνασ με χρονικι ταυτοποίθςθ με το ςυμβάν του 

ςυναγερμοφ ςε κζντρο λιψθσ ςθμάτων, το οποίο κα παρζχει 24ωρθ  παρακολοφκθςθ ςυναγερμοφ – 

εικόνασ – τθλεχειριςμοφ – φωνθτικισ παρζμβαςθσ και κα ενθμερϊνει κατά περίπτωςθ τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ και τθν υπθρεςία μασ. Επίςθσ, κα παρζχει 24ωρθ παρακολοφκθςθ μζςω καμερϊν μετά από 

ςυναγερμό, διαχείριςθ περιμετρικισ κάλυψθσ δεςμϊν με οπτικι επιβεβαίωςθ μζςω καμερϊν με 

ταυτοποίθςθ τθσ χρονικισ ςτιγμισ του ςυναγερμοφ τθσ ειςβολισ με εικόνα (φωτογραφίεσ και βίντεο).  

Intrusion Detection, ανίχνευςθ ειςβολισ ατόμων μζςω video analytics ςτον αφλειο χϊρο (Φωτογραφίεσ 

και βίντεο ταυτοποιθμζνο με τθν χρονικι ςτιγμι τθσ ειςβολισ) και ενεργοποίθςθ και διαχείριςθ 

ςειρινων-μεγαφϊνων φωνθτικισ παρζμβαςθσ ςε περίπτωςθ επιβεβαιωμζνθσ ειςβολισ –παραβίαςθσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ των προσ προμικεια υλικϊν του ςυςτιματοσ αςφαλείασ, 

κακϊσ και των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ, περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Α’. 

Θ διαίρεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα (προμικειεσ και υπθρεςίεσ) 

κρίνεται ότι δεν είναι εφικτι κακϊσ κα κζςει ςε κίνδυνο τθν εγγυθμζνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να επικοινωνοφν με τθν υπθρεςία μασ (Υπεφκυνοι 

επικοινωνίασ: κ. Δοφκασ – 2310 379361, κ.Κατςοφροσ Γ. – 2310 379321, κα Δθμθτρακοφδθ Κ. -, 

2310379327,  κ.Πεχλιβάνθσ Τρ. – 2310 379245, email: dimitrakoudi@mathra.gr), για να οριςτεί 

ραντεβοφ και να διενεργιςουν αυτοψία ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων.  

1.2 Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων τριακοςίων 

ςαράντα οχτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν του ευρϊ (20.348,40 €)  ςυμπεριλαμβανομζνου του 
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αναλογοφντοσ ΦΡΑ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Τομζασ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ), οικονομικοφ ζτουσ 2019, ΑΛΕ 3120989001 (ποςό 12.462,00 € με ΦΡΑ) και 

ΑΛΕ 2420989001 (ποςό 7.886,40 € με ΦΡΑ). 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εγκατάςταςθσ, κακϊσ και το κόςτοσ ςφνδεςθσ με κζντρο λιψθσ 

ςθμάτων και παροχισ υπθρεςιϊν παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ για το 

ζτοσ  2019. 

1.3 Διάρκεια τησ ςφμβαςησ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςυνολικό διάςτημα επτά μηνϊν, που αναλφεται ςε ζνα (1) μινα 

μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια του υλικοφ και τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και 

κατά μζγιςτο ζξι μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ για τισ υπθρεςίεσ 

υποςτιριξθσ. 

2. Κατάρτιςη και υποβολή προςφορϊν  

Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, οι ενϊςεισ αυτϊν των 

προςϊπων), καλοφνται να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για την προμήθεια και εγκατάςταςη υλικοφ εποπτείασ, φφλαξησ και ζγκαιρησ προειδοποίηςησ και 

την παροχή ςυναφϊν υπηρεςιϊν για το κτίριο και τον αφλειο χϊρο του Κυβερνείου (Παλατάκι). 

(αρ. πρωτ. 3510/03.06.2019 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν) 

Ανακζτουςα Αρχι : ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΘΣ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ:  

 
Επωνυμία:   
Διεφκυνςθ:   
Τθλ./ Fax:   
Εmail:   

κακϊσ επίςθσ να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο Τμιμα Γραμματείασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Τομζασ Μακεδονίασ 

και Θράκθσ, Γραφείο 210 του 2ου ορόφου (ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ, ΤΚ 54123, Θεςςαλονίκθ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ   18/06/2019 και ϊρα 12:00 μ.μ. 

Ρροςφορά που κατατίκεται εκπρόκεςμα δεν γίνεται δεκτι. Θ προςφορά πρζπει να είναι ζγγραφθ και 

υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου ανάδοχου. 

Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ:  

1. Ρροςωπικϊσ ι με εκπρόςωπό τουσ,  
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2. Ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Σε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο 

πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ, 

δηλαδή μζχρι και  18 .06.2019 και ϊρα 12:00μ.μ.   

2.1 Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ  

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

Α. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ : 

1. Άδεια λειτουργίασ Ιδιωτικισ Επιχείρθςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Αςφαλείασ (Ι.Ε.Ρ.Υ.Α.)  

2. Απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (καταςτατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΘ κλπ), ϊςτε να προκφπτει ο 

διαχειριςτισ του νομικοφ προςϊπου, τα μζλθ του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόςωπα 

ι βεβαίωςθ ζναρξθσ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ, όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ. 

3. Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τθν ζναρξθ επιτθδεφματοσ ι / και μεταβολισ τθσ ωσ 

προσ τθν δραςτθριότθτα, θ οποία να ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

4. Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου που να βεβαιϊνει τθν εγγραφι 

και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ 

(ζκδοςθσ τελευταίου διμινου από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν) 

5. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου1, από το οποίο να αποδεικνφεται ότι δεν υφίςταται εισ βάροσ 

του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  

Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ άνω αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

 Φυςικά πρόςωπα 

 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. τθσ Α.Ε. 

 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

6. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

7. Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

8. Ριςτοποιιςεισ ςε ιςχφ με αντικείμενα τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρονικϊν 

ςυςτθμάτων αςφαλείασ κατά τα πρότυπα :  

 ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 – Σφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ  

                                                           
1 Σθμειϊνεται ότι θ Υπθρεςία μασ δφναται πλζον να αναηθτιςει αυτεπάγγελτα το/α ανωτζρω 

απόςπαςμα/τα ποινικοφ μθτρϊου. Εφόςον το επικυμείτε παρακαλοφμε να μασ το γνωςτοποιιςετε 

με e-mail ςτο symvaseis@mathra.gr αποςτζλλοντασ αντίγραφα δελτίου ταυτότθτασ για τα προσ 

προςκόμιςθ υπόχρεα πρόςωπα. 

mailto:symvaseis@mathra.gr
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 ISO/IEC 27001:2013 (ι ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001:2017) - Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ 

Ρλθροφοριϊν 

Επιπλζον, είναι επικυμθτι θ κατοχι και των ακολοφκων πιςτοποιθτικϊν: 

 OHSAS 18001:2007 ι ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 - Σφςτθμα διαχείριςθσ για τθν υγεία και 

αςφάλεια ςτθν εργαςία 

 ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 - Σφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

9. Άδεια λειτουργίασ Κζντρου Λιψθσ Σθμάτων (Κ.Λ.Σ), το χρόνο, κατά προτίμθςθ πιςτοποιθμζνο 

κατά ISO 9001:15,  ISO 27001 , ISO 14001 & ISO 18001 με αντικείμενο τθν λειτουργία κζντρου 

λιψεωσ ςθμάτων και παροχι υπθρεςιϊν αςφαλείασ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και 

λειτουργία 24ωρο/365 θμζρεσ. 

10. Άδεια εργαςίασ τφπου Β’ από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 

2518/1997, όπωσ ιςχφει,  για ζνα τουλάχιςτον άτομο τεχνικό προςωπικό για τθν εγκατάςταςθ 

των ςυςτθμάτων και ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα για τθ ςχζςθ εργαςίασ με τον προςφζροντα.  

11. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται, ότι ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ζχει διακζςιμο για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν  ζναν (1) τουλάχιςτον 

τεχνικό με τθν αντίςτοιχθ άδεια τφπου Β’, ςτον Ν. Θεςςαλονίκθσ.  

Β. Σεχνική προςφορά : 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει τα περιγραφόμενα που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι ςτο Ραράρτθμα Βϋ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Ειδικότερα ο φάκελοσ 

προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει : 

1. Τα τεχνικά Φυλλάδια των προςφερόμενων υλικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν περιγραφι 

ηθτοφμενων υλικϊν ι από επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου, τα τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

2. Υπεφκυνθ διλωςθ2,  του Ν. 1599/1986, ότι όλα τα προςφερόμενα υλικά ςυνοδεφονται από 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 χρόνων από τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ. 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ότι τα υπό προμικεια είδθ είναι καινοφρια και 

αμεταχείριςτα και να διακζτουν πιςτοποιθτικά καταλλθλόλθτασ (CE) για χριςθ εντόσ Ε.Ε 

 

Γ. Οικονομική προςφορά : 

Κατατίκεται με τθν προςφορά ςυμπλθρωμζνο από τον ςυμμετζχοντα το Ζντυπο τησ Οικονομικήσ 

προςφοράσ που παρατίκεται ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ,  υπογεγραμμζνο από 

το νόμιμο εκπρόςωπο και με ςφραγίδα του προςφζροντοσ ςτθν τελευταία ςελίδα.  

                                                           
2 Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν χρειάηονται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και φζρουν 

θμερομθνία ςφνταξθσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ 

παροφςασ και  ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν επιτρζπεται επί ποινι αποκλειςμοφ να υπερβαίνουν τθν 

προχπολογιςκείςα τιμι τθσ Υπθρεςίασ ανά είδοσ και θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι δεν πρζπει να 

υπερβαίνει το ποςό των 16.410,00 € χωρίσ ΦΠΑ, που αποτελεί και τθ μζγιςτθ ςυνολικι 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφβαςθσ. (βλ. και Ραράρτθμα Αϋ και Γϋ) 

3.  Ιςχφσ προςφορϊν – αποδοχή όρων. 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρόςκλθςθ για χρονικό διάςτθμα  

ενενήντα (90) ημερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Θ 

ιςχφσ τθσ προςφοράσ αναφζρεται ςτθν αίτθςθ του προςφζροντοσ. Ρροςφορζσ που αναφζρουν 

μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 

δεςμεφει όμωσ τον υποψιφιο ανάδοχο μόνο εφόςον αυτόσ τθν αποδεχκεί. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του 

επιλεχκζντοσ, θ ανάκεςθ γίνεται ςτον δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ. 

Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων την πλήρη αποδοχή των 

όρων τησ παροφςησ. Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτον 

τρόπο εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και ςτον τρόπο πλθρωμισ και δεν αναγράφονται ςτθν παροφςα κα 

περιγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4. Σιμζσ  

Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ (χωρίσ ΦΡΑ) κα περιλαμβάνονται:  

 Θ αξία των προςφερόμενων υλικϊν και υπθρεςιϊν ςε ΕΥΩ.  

 Πλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και δαςμοί, τζλθ κακϊσ και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ 

επιβαρφνςεισ ι άλλεσ αμοιβζσ και επιβαρφνςεισ (π.χ. κόςτοσ μεταφοράσ).  

 Εάν μετά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ επιβλθκοφν φόροι, τζλθ και κρατιςεισ ι καταργθκοφν 

υφιςτάμενοι, το ποςό πλθρϊνεται ι εκπίπτει αντιςτοίχωσ από τουσ λογαριαςμοφσ του αναδόχου.  

5.  Ειδικοί όροι  

i.  Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ μποροφν να είναι οικονομικοί φορείσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

ι ενϊςεισ αυτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του ν. 4412/2016, που αςκοφν επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνιςμοφ.  

ii. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ανάδοχοι υποχρεοφνται να τα παρζχουν.  

iii. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι 

ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ 

αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. Ρροςφορζσ που κζτουν 

όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
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iv.  Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα και να διακζτουν 

πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ (CE) για χριςθ εντόσ ΕΕ. 

v. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να φζρει εγγφθςθ διάρκειασ τουλάχιςτον 2 χρόνων, ϊςτε ςε 

περίπτωςθ διαπίςτωςθσ βλάβθσ ι ςφάλματοσ κατά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία να 

επιδιορκϊνεται ι αντικακίςταται κατά περίπτωςθ. 

vi. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ βλάβθσ, ςφάλματοσ ι δυςλειτουργίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 

ςτθν εντόσ 24ϊρου αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ μζςω του τεχνικοφ του τμιματοσ. Αν θ 

βλάβθ απαιτεί μεγαλφτερο χρόνο αποκατάςταςθσ απαιτείται ζγγραφθ τεκμθρίωςθ τθσ 

κακυςτζρθςθσ και ενθμζρωςθ του Υπουργείου.  

vii. Θ ανάδοχοσ εταιρία κα πρζπει να διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό που διακζτει τα κατά 

νόμο τυπικά προςόντα για τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ.  

viii. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 

τομείσ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί 

με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016 και γενικά να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφουν. Υποχρεοφται ειδικά να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ 

ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, ενϊ είναι αποκλειςτικά και μόνοσ υπεφκυνοσ 

ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ. Θα 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα αυτοπροςταςίασ, πρόλθψθσ και υγιεινισ κακϊσ και 

μζτρα προςταςίασ των εργαηόμενων και τυχόν τρίτων κατά τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ. 

ix. Θ ανάδοχοσ εταιρεία αναλαμβάνει να αναρτιςει ςε εμφανι ςθμεία, ευδιάκριτθ ειδοποίθςθ 

που να ενθμερϊνει τα άτομα κατά τθν είςοδο τουσ ότι ειςζρχονται ςε χϊρο με κλειςτό 

κφκλωμα τθλεόραςθσ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 679/2016 για 

τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν. 

x. Θ εταιρία κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ ςτον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

679/2016 και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

6. Αξιολόγηςη προςφορϊν - ανάθεςη  

Το κριτιριο ανάκεςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τθσ 

χαμθλότερθσ τιμισ ()= Συνολικι τιμι υλικϊν (1)+ Συνολικό Κόςτοσ Υπθρεςιϊν (2). Σε περίπτωςθ 

φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ αποδεκτϊν προςφορϊν ίςθσ τιμισ, θ ανάκεςθ γίνεται με κλιρωςθ 

μεταξφ των υποψιφιων αναδόχων που μειοδότθςαν. Θ αξιολόγθςθ των φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και οικονομικισ προςφοράσ διενεργείται από το τμιμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων, 
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Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ ενϊ ο φάκελοσ  τεχνικισ προςφοράσ από τα τμιματα Τεχνικισ 

Υποςτιριξθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ:  

α)Ρροςφορζσ που αναφζρουν μικρότερο χρόνο ιςχφοσ.  

β) Ρροςφορζσ που δεν προκφπτει ότι πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

γ)Ρροςφορζσ που υπερβαίνουν τθ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, διατθρεί το δικαίωμα για ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επανάλθψι τθσ 

με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν καμιά 

οικονομικι απαίτθςθ ςε τζτοια περίπτωςθ.  

7. Παράδοςη- Παραλαβή  

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν 

προμικεια και τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του υλικοφ εποπτείασ, φφλαξθσ και ζγκαιρθσ 

προειδοποίθςθσ  εντόσ 30 ημερϊν.  

 Τα υλικά κα ςυνοδεφονται από τα ςχετικά παραςτατικά (π.χ. δελτίο αποςτολισ).  

 Πλα τα μθχανολογικά και θλεκτρολογικά εξαρτιματα του ςυςτιματοσ κα πρζπει να 

δοκιμαςτοφν ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία του καταςκευαςτι. Πλα τα υλικά κα πρζπει να 

είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και να διακζτουν τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά 

καταλλθλότθτασ και εγγυιςεισ λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ κα γίνεται επιδιόρκωςθ ι 

αντικατάςταςθ, όπωσ αναφζρεται ςτουσ ειδικοφσ όρουσ ανωτζρω. 

 Θ ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ κα πρζπει να επικεωρθκεί από εξειδικευμζνο προςωπικό. Θ 

επικεϊρθςθ πρζπει να περιλαμβάνει πλιρεισ δοκιμζσ λειτουργίασ για κάκε ςυςτατικό του 

ςυςτιματοσ, θ οποία κα λάβει χϊρα παρουςία αντιπροςϊπου του Αναδόχου και εκπροςϊπου 

τθσ υπθρεςίασ. Θα πρζπει επίςθσ να γίνουν δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ και λιψθσ του ςιματοσ. Θα παραδοκεί ζγγραφθ 

αναφορά για τισ δοκιμζσ λειτουργίασ. 

 Καταςκευαςτικά ςχζδια (as build) κα παραδοκοφν από τον εγκαταςτάτθ περιγράφοντασ τισ 

καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ. Πλεσ οι διαδρομζσ των ςωλθνϊςεων και των θλεκτρολογικϊν 

γραμμϊν και εξαρτθμάτων πρζπει να δεικνφονται. Θα πρζπει επίςθσ ςε περίπτωςθ υπόγειασ 

καλωδίωςθσ να υπάρχει εμφανισ ςιμανςθ ςτο χϊρο τοποκζτθςισ τθσ. 

 Θα παραδοκεί από τον Ανάδοχο ςτθν υπθρεςία πλιρθσ ςυμπλθρωμζνοσ Φάκελοσ ζργου ο 

οποίοσ κα περιλαμβάνει : 

- Manuals υλικϊν καταςκευαςτι 

- Οδθγίεσ χριςθσ καταςκευαςτι 

- Σφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ από τον εγκαταςτάτθ 

- Σχζδια as build (καταςκευαςτικά ςχζδια) 



Προμήθεια και εγκατάςταςη υλικοφ εποπτείασ, φφλαξησ και ζγκαιρησ προειδοποίηςησ και παροχή ςυναφών υπηρεςιών 
για το κτίριο και τον αφλειο χώρο του Κυβερνείου (Παλατάκι) 

Υπουργείο Εςωτερικϊν (Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ)                                                 9 

 

- Ηϊνεσ ςυςτιματοσ (με περιγραφζσ για χϊρουσ) 

- Αντίγραφα δελτίων τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ με περιγραφι εργαςιϊν τεχνικϊν 

(επιδιορκϊςεισ ι αντικαταςτάςεισ υλικοφ) 

-  Κωδικοί τεχνικοφ πίνακα ςυναγερμοφ κα πρζπει να παραδοκοφν μόλισ ηθτθκοφν από τθν 

Υπθρεςία. 

 Τζλοσ, κα τθρείται με ευκφνθ του Αναδόχου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αρχείο 

ςυμβάντων (ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι), με υποχρζωςθ άμεςθσ και διαρκοφσ 

κοινοποίθςθσ ςτθν υπθρεςία, το οποίο κα ενθμερϊνεται και κα παραδοκεί ςτθν υπθρεςία με 

τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του υποχρεοφται να 

ςυμμορφϊνεται ςτισ προφορικζσ και γραπτζσ υποδείξεισ των αρμόδιων υπαλλιλων. 

 

Θ παραλαβι κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, μετά από βεβαίωςθ 

καλισ εκτζλεςθσ των δφο μονάδων του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ), 

δθλαδι των Τμθμάτων Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που είναι υπεφκυνοι 

για τθν παρακολοφκθςθ και καλι εκτζλεςθ τθσ εγκατάςταςθσ και εφόςον τα υλικά και οι υπθρεςίεσ 

είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν Σφμβαςθ, κα ςυντάςςονται τα ςχετικά 

πρωτόκολλα κατά τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ φφλαξθσ του Κυβερνείου κα παρζχονται 

ςφμφωνα με τθν παροφςα πρόςκλθςθ κατά μζγιςτο για τουσ επόμενουσ ζξι μήνεσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ των υλικϊν και πάντωσ το αργότερο ζωσ 31-12-2019. 

8. Πληρωμή  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των παρεχόμενων υλικϊν και υπθρεςιϊν κα γίνει ςε Ευρϊ, βάςει των 

τιμολογίων του αναδόχου, ςτα οποία κα αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ Σφμβαςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ που προβλζπεται.  

Θ πλθρωμι τθσ προμικειασ υλικϊν και του κόςτουσ εγκατάςταςθσ κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του 

100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι τουσ παραλαβι, ενϊ θ πλθρωμι των υπθρεςιϊν 

ςφνδεςθσ με το κζντρο λιψθσ ςιματοσ και υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ φφλαξθσ κα γίνει τμθματικά 

ςε δόςεισ, ο αρικμόσ των οποίων κα κακοριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία με τθν προςκόμιςθ των 

νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το 

χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Από τθν πλθρωμι παρακρατοφνται οι 

ιςχφουςεσ κάκε φορά νόμιμεσ κρατιςεισ.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  
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9. Δημοςιότητα 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Τομζασ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ) www.mathra.gr. 

Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΧΑΣΗΘΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 

 

 

Εςωτ. Διανομή (ηλεκτρονικά): 

1. Γραφείο Υφυπουργοφ 
2. Γενικι Διεφκυνςθ 
3. Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολιτιςμοφ, Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και Ακλθτιςμοφ 
4. Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
5. Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ 
6. Τμιμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων, Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθσ Υλικοφ 
7. Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
8. Τμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (και για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα) 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Γραμματείασ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
(Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 
Ακαναςία Φορτοτιρα 

http://www.mathra.gr/
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Παράρτημα Αϋ  

Πίνακασ 1 - υνοπτική Περιγραφή 

Εγκατάςταςη ςυςτήματοσ αςφαλείασ, κλειςτοφ κυκλϊματοσ τηλεόραςησ, αςφρματο ιδιωτικό δίκτυο 

και ςφνδεςη με Κζντρο Λήψησ ημάτων (ΚΛ) και υπηρεςίεσ υποςτήριξησ για ζξι (6) μήνεσ 

Α/Α Περιγραφή  Προεκτιμϊμενο ποςό, € 

Προμήθεια υλικοφ 

1 Σφςτθμα αςφαλείασ ςυναγερμοφ  7.250,00 

2 Κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ 2.800,00 

 Μερικό ςφνολο χωρίσ Φ.Π.Α. (1+2) 10.050,00 

3 Φ.Π.Α (3) 2.508,00 

 Γενικό ςφνολο υλικϊν με Φ.Π.Α. (1+2+3) 12.462,00 

 

Εγκατάςταςη ςυςτήματοσ και Παροχή υπηρεςιϊν υποςτήριξησ για ζξι μήνεσ 

4 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 6.000,00 

5 Σφνδεςθ με Κζντρο Λιψθσ Σθμάτων διάρκειασ 6 μθνϊν (60x6) 360,00 

 Μερικό ςφνολο χωρίσ Φ.Π.Α. (4+5) 6.360,00 

6 Φ.Π.Α. (6) 1.526,40 

 Γενικό ςφνολο υπηρεςιϊν με Φ.Π.Α. (4+5+6)  7.886,40 

 

Γενικό ςφνολο υλικϊν και υπθρεςιϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α. (1+2+3+4) 16.410,00 

Γενικό ςφνολο υλικϊν και υπηρεςιϊν με Φ.Π.Α. (1+2+3+4+5+6) 20.348,40 

 

  

 

 

 



Προμήθεια και εγκατάςταςη υλικοφ εποπτείασ, φφλαξησ και ζγκαιρησ προειδοποίηςησ και παροχή ςυναφών υπηρεςιών 
για το κτίριο και τον αφλειο χώρο του Κυβερνείου (Παλατάκι) 

Υπουργείο Εςωτερικϊν (Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ)                                                 12 

 

Παράρτημα Βϋ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ υλικϊν και υπηρεςιϊν 

 

1. φςτημα αςφαλείασ ςυναγερμοφ 

Α. Ρίνακα ςυναγερμοφ τουλάχιςτον ζωσ 48 ηωνϊν, τεμάχιo 1 

 10 on board ηϊνεσ 

  δυνατότθτα 24 αναλογικζσ ειςόδουσ και 24 αναλογικζσ εξόδουσ 

 Μζγιςτοσ αρικμόσ εξόδων 48 

 Σφνδεςθ μζςω δικτφου (Ethernet) με δυνατότθτα αποςτολισ ςθμάτων,heartbeat ανά ζνα 
λεπτό, κακϊσ και λειτουργίεσ απομακρυςμζνων προγραμματιςμϊν,  χειριςμϊν και ενδείξεων,  

 Δυνατότθτα φόρτιςθσ μπαταρίασ κατάλλθλθσ για τθν τροφοδοςία του πίνακα ςυναγερμοφ. 

 Δυνατότθτα υποςτιριξθσ ζωσ και 24 ςυνολικά επεκτάςεων ειςόδων(ηωνϊν) / εξόδων 

 Υποςτιριξθ ζωσ 2 αςφρματων δεκτϊν 

 Δυνατότθτασ υποςτιριξθσ τουλάχιςτον 4 πλθκτρολογίων 

 Δυνατότθτασ υποςτιριξθσ τουλάχιςτον 4 καρταναγνωςτϊν 

 Δυνατότθτασ υποςτιριξθσ ζωσ 6 επιτθροφμενων τροφοδοτικϊν μζςω BUS 

 Να μπορεί να χωριςτεί ςε τουλάχιςτον 12 υποςυςτιματα(Partitions) 

 Να μπορεί να αποςτείλει ςιματα ςε τουλάχιςτον πζντε IP Δζκτεσ 

 GRADE 3-CLASS II  ,  EN50131 
Β.  Ρλακζτα επζκταςθσ 5 ειςόδων/εξόδων και να διακζτει τουλάχιςτον μια αναλογικι είςοδο/ζξοδοσ  

0-10V EN50131 Grade 3-Class II  , τεμάχια 2  
Γ.  Ρλακζτα επζκταςθσ 5 ρελζ, τεμάχια 5  
Δ.  Αναγνϊςτθσ Καρτϊν,RFID (ISO 14443A+B 13.56MHz), EN50131 Grade 3-Class II  , τεμάχια 2  
E.  Mini tag Proximity μπρελόκ, τεμάχια 10  
ΣΤ. Επιτθροφμενο Τροφοδοτικό μζςω Bus με δυνατότθτα φόρτιςθσ μπαταρίασ με τεχνικά 

χαρακτθριςτικά κατάλλθλα για τθν τροφοδοςία του πίνακα ςυναργερμοφ   EN50131 Grade 3-Class 
II  , τεμάχιο 1 

Θ.  Box μεταλλικό κουτί για πίνακα ςυναγερμοφ ςε διαςτάςεισ κατάλλθλεσ ϊςτε να φιλοξενεί 18Α 
μπαταρία, τεμάχια 2  

Θ.  Τροφοδοτικό πίνακα 12V 3Α,Switching Power Supply  τεμάχια 2 EN50131 Grade 3-Class II   
Ι.  Αυτόνομθ εξωτερικι ςειρινα ≤102dB , τεμάχια 2  
ΙΑ.  Μπαταρία για πίνακα και επιτθροφμενο τροφοδοτικό με τεχνικά χαρακτθριςτικά κατάλλθλα για 

τθν τροφοδοςία του πίνακα ςυναργερμοφ   (18A 12V) τεμάχια 2 
IΒ.  Μπαταρία για εξωτερικι ςειρινα με τεχνικά χαρακτθριςτικά κατάλλθλα για τθν τροφοδοςία τθσ  ( 

1,3A 12V) τεμάχια 2  
ΙΓ.  Εξωτερικι ςειρινα αποτροπισ με οκτϊ προ θχογραφθμζνα θχθτικά μθνφματα, τεμάχια 3  
ΙΔ.  υκμιηόμενθ διπλι δζςμθ ςε μορφι ςτιλθσ – μπάρασ για τοποκζτθςθσ ςτο ζδαφοσ. Εξοπλιςμζνθ 

με 4 διπλζσ οπτικζσ κεφαλζσ 4TX και 4RX με κερμαντικά ςτοιχεία και δυνατότθτα περιςτροφισ 
οριηοντίωσ και κακζτωσ, τεμάχια 2  

ΙΕ.  υκμιηόμενθ μονι δζςμθ ςε μορφι ςτιλθσ – μπάρασ για τοποκζτθςθσ ςτο ζδαφοσ. Εξοπλιςμζνθ 
με 4 διπλζσ οπτικζσ κεφαλζσ 4TX και 4RX με κερμαντικά ςτοιχεία και δυνατότθτα περιςτροφισ 
οριηοντίωσ και κακζτωσ, τεμάχια 4   

ΙΣΤ. Διπλι δζςμθ υπζρυκρων εξωτερικοφ χϊρου με λειτουργία 4 καναλιϊν και δυνατότθτα ζνδειξθσ 
ςφάλματοσ από ομίχλθ, τεμάχια 2 

ΙΘ.  GPRS μονάδα για αποςτολι ςθμάτων, μζςω κάρτασ κινθτισ τθλεφωνίασ, ςτον Κεντρικό ςτακμό 
κακϊσ heartbeat ανά 1 λεπτό, EN50136 Grade 3 - Class II,  τεμάχιο 1 

ΙΘ.  Μικροχλικά, καλϊδια βάςεισ ςτθρίγματα , που είναι απαραίτθτα για τθν  τοποκζτθςθ και 
παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ 
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2. Κλειςτό κφκλωμα τηλεόραςησ  

Α. Κάμερα Dome, 4in1 5MP, με επιλεγόμενθ ζξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικοφ χϊρου, με 
ςτακερό ευρυγϊνιο φακό 2.8 mm (γωνία κζαςθσ 85.5°), υπζρυκρο φωτιςμό Smart IR εμβζλειασ ωσ 
40 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό ςϊμα και πλαςτικι βάςθ, IP67, κατανάλωςθ 4.3 W, 
τεμάχια 11 

Β.  Υβριδικόσ καταγραφζασ, H.265 Pro+, 32 κανάλια, με 16 αναλογικζσ ειςόδουσ για κάμερεσ HDTVI 

8MP ωσ 720p ι CVI 4MP/1080p/720p ι AHD 5MP/ 4MP/1080p/720p ι CVBS και εγγραφι ωσ 25fps 

(real time) ςε ανάλυςθ ωσ 1080p ι ωσ 15fps ςε ανάλυςθ 4MP ι ωσ 12fps ςε ανάλυςθ 5MP ι ωσ 8fps 

ςε ανάλυςθ 8MP, υποςτιριξθ 16 ωσ 32 IP καμερϊν ωσ 8MP, μζγιςτο ςυνολικό bandwidth 260 Mbps, 

VCA analytics ςε όλα τα κανάλια (με περιοριςμό αν χρθςιμοποιοφνται κάμερεσ 5 / 4 MP ι ανάλυςθ 

οκόνθσ 2K / 4K), 4 υποδοχζσ SATA για 2 HDDs + 1 DVD drive ι για 4 HDDs ωσ 10ΤΒ, με δυνατότθτα 

RAID, 2 ζξοδοι HDMI (θ μια με ανάλυςθ 4Κ), 1 ζξοδοσ VGA 1080p, 1 ζξοδοσ BNC monitor, 3 USB 

κφρεσ, RS232, RS485, 1 κφρα για πλθκτρολόγιο, 4 είςοδοι ιχου, 16 είςοδοι και 4 ζξοδοι alarm, 2 

κφρεσ Gigabit LAN, κατανάλωςθ 65W,  τεμάχιο 1  

Γ.  Surveillance Hard Drive 4 TB με δυνατότθτα καταγραφισ ταυτόχρονα πολλαπλϊν καναλιϊν εικόνασ 

και ιχου, τεμάχιο 1  

Δ. Τροφοδοτικό με τεχνικά χαρακτθριςτικά κατάλλθλα για τθν τροφοδοςία του  ςυςτιματοσ CCTV, 
τεμάχια 2  

Ε.  Line interactive UPS με ςτακεροποιθτι τάςθσ, ιςχφοσ 1500 VA/900 W με εξόδουσ IEC320, 1 κφρα 
USB και αντικεραυνικι προςταςία, τεμάχιο 1  

ΣΤ. Rack 12U (ςυμπεριλαμβάνονται μικροχλικά διευκζτθςθσ), τεμάχιο 1  
Η.  άφι για Rack, τεμάχιο 1  
Θ.  Ρολφμπριηο 8 κζςεων για Rack με καλϊδιο, τεμάχιο 1  
Θ.  Ανεμιςτιρασ για το Rack, τεμάχιο 1  
Ι.  Μικροχλικά, καλϊδια ςτθρίγματα, που είναι απαραίτθτα για τθν τοποκζτθςθ και παραμετροποίθςθ  
 
 
3. Εργαςίεσ εγκατάςταςησ του υλικοφ  

Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθν ζντεχνθ και άρτια εγκατάςταςθ του 

υλικοφ εποπτείασ, φφλαξθσ και ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ. 

Σε αυτζσ περιλαμβάνονται και οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ εκκακάριςθσ εδάφουσ και βλάςτθςθσ ςτο χϊρο 

του Κυβερνείου, κακϊσ και οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν απαιτοφμενθ υπόγεια καλωδίωςθ των 

εγκαταςτάςεων και ό,τι άλλο κρίνει θ Υπθρεςία ότι κα απαιτθκεί για τθ άρτια εγκατάςταςθ και 

απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ φφλαξθσ του κτιρίου και του αφλειου χϊρου του Κυβερνείου 

 
 
4. φνδεςη με Κζντρο Λήψησ ημάτων   

Α.  Υπθρεςία: 24ωρθ παρακολοφκθςθ από το κζντρο λιψθσ ςθμάτων νζςω δικτφου(LAN), τα 
καλυπτόμενα Συμβάντα ςυμπεριλαμβάνουν 1) ςυναγερμό διάρρθξθσ, 2) Συναγερμό πυρκαγιάσ, 3) 
Μπουτόν πανικοφ, 4) 24ωρο τεςτ καλισ λειτουργίασ, 5) Διακοπι ρεφματοσ, 6) Ρτϊςθ μπαταρίασ, 
7) Ελεγχόμενο on/off, 8)Polling ανα ζνα λεπτό μζςω Ethernet. 

B. Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ( Ππλιςθ, Αφόπλιςθ, By-Pass,  
τθλεπρογραματιςμοί) 

Γ.  Οπτικι επιβεβαίωςθ με 24ωρθ παρακολοφκθςθ μζςω καμερϊν μετά από ςυναγερμό                                                                      

 Διαχείριςθ περιμετρικισ κάλυψθσ δεςμϊν με οπτικι επιβεβαίωςθ μζςω καμερϊν με απόλυτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ χρονικισ ςτιγμισ του ςυναγερμοφ τθσ ειςβολισ με εικόνα(με 3 φωτογραφίεσ 
και βίντεο).  
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 Intrusion Detection,  ανίχνευςθ ειςβολισ ατόμων μζςω video analytics ςτον αφλειο χϊρο (3 
Φωτογραφίεσ και βίντεο απόλυτα ταυτοποιθμζνο με τθν χρονικι ςτιγμι τθσ ειςβολισ) 

 Ενεργοποίθςθ και διαχείριςθ ςειρινων-μεγαφϊνων φωνθτικισ παρζμβαςθσ ςε περίπτωςθ 
επιβεβαιωμζνθσ ειςβολισ –παραβίαςθσ. 

Δ.  ‘Ζλεγχοσ τθσ διακεςιμότθτασ του εξοπλιςμοφ του CCTV. Τα ςυμβάντα που κα πρζπει να 
λαμβάνονται από τα καταγραφικά είναι:  

 ζλεγχοσ ευρωςτίασ καταγραφικοφ  

 ζλεγχοσ απϊλειασ- δυςλειτουργίασ ςκλθροφ δίςκου 

 ζλεγχοσ απϊλειασ εικόνασ, 

 ζλεγχοσ κάλυψθσ καμερϊν , 

 ζλεγχοσ αποεςτίαςθσ (απότομθσ αλλαγισ ςκθνισ)  
Ε.  GPRS, 24ωρθ παρακολοφκθςθ με εναλλακτικό/παράλλθλο τρόπο επικοινωνίασ μζςω δικτφου 

κινθτισ τθλεφωνίασ & heartbeat ανά ζνα λεπτό 
Σ.  Global Sim GPRS, Κάρτα ςφνδεςθσ για παροχι internet μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ για χριςθ με το 

GPRS με περιαγωγι ϊςτε να λειτουργεί με όλεσ τισ εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ  
Η.   Ζλεγχοσ τθσ κίνθςθσ του ςυναγερμοφ με μθνιαία αναφορά (report) μζςω e-mail ι online μζςω 

Internet 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Για την προμήθεια και εγκατάςταςη υλικοφ εποπτείασ, φφλαξησ και ζγκαιρησ προειδοποίηςησ και 

την παροχή ςυναφϊν υπηρεςιϊν για το κτίριο και τον αφλειο χϊρο του Κυβερνείου (Παλατάκι).» 

 

Υπογραφι Νόμιμου Εκπροςϊπου/Σφραγίδα Επιχείρθςθσ 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΙΑ 

ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 

ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΑ) 

Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΑ) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ 

ΣΙΜΘ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΑ) 

Α. ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΟΤ  

1 Σφςτθμα αςφαλείασ ςυναγερμοφ  7.250,00    

2 Κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ 2.800,00    

P1 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΓΙΑ 

ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΟΤ 
10.050,00   

 

Β. ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ   

3 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 6.000,00    

4 Σφνδεςθ με Κζντρο Λιψθσ Σθμάτων 

διάρκειασ 6 μθνϊν (60Χ6) 

360,00    

P2 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΓΙΑ 

ΣΙ ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΙ 

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

6.360,00 
  

 

P ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΜΕ 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

(ΓΙΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΚΕ) 

 

 ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΜΕ 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

 

 Φ.Π.Α. (24%) ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ  

Σ ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΓΙΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΠΘΡΕΙΕ 

 

Σ ΣΕΛΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΠΘΡΕΙΕ 
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