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ΜΑΡΟΥΣΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων,
τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που
επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την 29 / 10 / 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00,
για την προμήθεια, την εγκατάσταση και την διετή συνδρομή της σύνδεσης, ενός συστήματος
συναγερμού, στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα, συνολικού
ποσού 7.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
προμήθεια του εξοπλισμού και 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το κόστος υλικώνμικροϋλικών εγκατάστασης, των εργασιών τοποθέτησης, και της συνδρομής, για 2 έτη, της
σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων επί 24ώρου βάσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επισκεφτούν το κτίριο της Π.Ε. Βορείου
Τομέα (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές: Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Βορείου Τομέα κος Κατσιφέρης (τηλ. 2132100503).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι εγκαταστάτες συστημάτων συναγερμού με
ειδική άδεια Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας)
Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει :
α) Την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) Την άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), όπως
προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 2518/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.
3707/2008 (Α’ 209).
γ) Την έναρξη στη ΔΟΥ, με τον ΚΑΔ 43.21.10.05 «Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων
συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ.) σε ακίνητα.
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δ) την Οικονομική Προσφορά στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα (εις
τετραπλούν). Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς του παραρτήματος Β΄.
Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση
Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
παραπάνω Δ/νση μέχρι την 29 /10 / 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με τη σύνταξη
Πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που
για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη των υπηρεσιών του αναδόχου που
αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των υπηρεσιών
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τους ΚΑΕ 1729
με το ποσό των 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια του εξοπλισμού και
0879 με το ποσό των 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το κόστος υλικών-μικροϋλικών
εγκατάστασης, των εργασιών τοποθέτησης, και της συνδρομής, για 2 έτη, της σύνδεσης με κέντρο
λήψης σημάτων επί 24ώρου βάσεως, του Ε.Φ. 02072.
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2064/2020 (ΑΔΑ:6ΕΒΛ7Λ7-ΡΩΡ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της αρ. πρωτ. 792690/16-102020 (ΑΔΑ:9ΡΛΜ7Λ7-5ΚΨ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με Α/Α 2621
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφέρειας Αττικής.
Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων ( ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εγκατάσταση και λειτουργία ενσύρματου συναγερμού στο κτίριο που στεγάζεται η
Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα, επί της Λ. Κηφισίας 20 &
Γκύζη στο Μαρούσι, και πιο συγκεκριμένα σε: Α’ Υπόγειο, Ισόγειο, Ημιόροφο, 5ο όροφο
(αίθουσα εξετάσεων).
Θα εγκατασταθούν εσωτερικοί ανιχνευτές στο υπόγειο σε όλα τα απαραίτητα σημεία, ώστε να μην
υπάρχουν νεκρές ζώνες. Στο ισόγειο του κτιρίου θα γίνει η εγκατάσταση μαγνητικών επαφών σε
όλες τις εισόδους και εσωτερικοί ανιχνευτές σε όλους τους χώρους ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο
επίπεδο ασφαλείας και λειτουργικότητας. Στον ημιώροφο και λόγω της παλαιότητας των
κουφωμάτων προτείνεται η εγκατάσταση κυρίως εσωτερικών ανιχνευτών που θα καλύπτουν και
θα ασφαλίζουν όλους τους εσωτερικούς χώρους. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια
του χώρου η εγκατάσταση μιας μαγνητικής επαφής στην πόρτα που οδηγεί στο κεντρικό
κλιμακοστάσιο (ή αλλιώς μαρμάρινη σκάλα). Τέλος, στον 5ο όροφο του κτιρίου, θα εγκατασταθούν
εσωτερικοί ανιχνευτές, πλακέτα επέκτασης και πληκτρολόγια στον διάδρομο και στην αίθουσα
των υπολογιστών.
Η εγκατάσταση του ενσύρματου συναγερμού απαιτεί την καλωδίωση όλων των επιμέρους
συστημάτων του συναγερμού στους προαναφερόμενους χώρους. Πιο συγκεκριμένα, θα περαστούν
καλώδια τροφοδοσίας, μέσω καναλιών, σε όλα τα σημεία που θα τοποθετηθούν ανιχνευτές ή
μαγνητικές επαφές, αλλά και στα κύρια μέρη του συστήματος όπως η κεντρική μονάδα, τα
πληκτρολόγια και οι σειρήνες (εξωτερικές και εσωτερικές).
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών Ευρωπαϊκών
προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Τα σχεδιαγράμματα κάτοψης Υπογείου, Ισογείου, Ημιορόφου, 5ου ορόφου, με ενδεικτικές θέσεις
εγκατάστασης του εξοπλισμού, θα παραδοθούν για λόγους ασφαλείας στον ανάδοχο που θα
επιλεγεί. Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τον
επιβλέποντα μηχανικό.
Απαιτούμενος εξοπλισμός:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κεντρική μονάδα
(Ενσύρματη)

Πληκτρολόγιο
Ανιχνευτές κίνησης
εσωτερικού χώρου
(radar)

Σειρήνα
εξωτερικού χώρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίνακας με 8 ζώνες με καλώδιο και δυνατότητα επέκτασης σε
περισσότερες ζώνες, πληκτρολόγια, εξόδους και χρήστες.
Να περιλαμβάνει ικανό αριθμό συμβάντων μνήμης, αυτόματη
όπλιση-αφόπλιση, συνεργασία με δέκτη. Δυνατότητα
σύνδεσης με GSM module για μετάδοση σημάτων μέσω GSM.
Δεν περιλαμβάνει πληκτρολόγιο και Μ/Τ.
Με οθόνη LCD 2 γραμμών κατάλληλο για την κεντρική μονάδα
(κατά προτίμηση από τον ίδιο κατασκευαστή).
Διπλής τεχνολογίας με εμβέλεια τουλάχιστον 15m, 90 μοίρες.
Ρύθμιση ευαισθησίας ανιχνευτή, αυτόματη αναγνώριση της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και προσαρμογή του ανιχνευτή
στην θερμοκρασία του χώρου. Προστασία του ανιχνευτή από
ρεύματα αέρος και μικρά έντομα. Ταχύτητα ανίχνευσης 0.3-3
m/sec και μηδενισμό ψευδοσυναγερμών.
Αυτόνομη με ενσωματωμένο FLASH και δυνατό ήχο 120 Db με
LEDs υψηλής φωτεινότητας και χαμηλής κατανάλωσης. Το
FLASH εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη λήξη του
συναγερμού, για εύκολο εντοπισμό του χώρου που έδωσε
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Σειρήνα
εσωτερικού χώρου
Μετασχηματιστής
Τροφοδοτικά
Μπαταρία
Μπαταρία
Μαγνητική επαφή
Πακέτα επέκτασης
8 ζωνών
GSM/GPRS
επικοινωνία
Υλικά-Μικροϋλικά
και εργασία
τοποθέτησης

Διετής συνδρομή
της σύνδεσης με
κέντρο λήψης

συναγερμό. Tamper στο καπάκι και στη βάση. Έξοδος
συναγερμού στην περίπτωση παραβίασης της σειρήνας.
Προστασία έναντι αφρού και από βραχυκύκλωμα της
μπαταρίας. Αρνητική/θετική είσοδος ενεργοποίησης.
Αυτόνομη πεζοηλεκτρική με ενσωματωμένο FLASH λευκού
χρώματος και δυνατό ήχο 105 Db, προστασία tamper. Σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος η σειρήνα λειτουργεί σαν
φωτιστικό ασφαλείας (ανάβει σταθερά μόνο του φλας).
220 V AC/18 ή 16,5 V
12V/2A
Σειρήνας εσωτερικής και κεντρικής μονάδας 12V/7HA,
ερμητική επαναφορτιζόμενη.

2

Σειρήνας εξωτερικής 12V/1,3AH
Κατά προτίμηση εξωτερική βιδωτή (ή αυτοκόλλητη ή
χωνευτή, όπου τυχόν απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση),
για έλεγχο εσωτερικών ανοιγμάτων (θυρών/παραθύρων).
Επέκταση πλέον των 8 ζωνών συμβατή με τη κεντρική
μονάδα.
Εφεδρική επικοινωνία GSM/GPRS μεταξύ κεντρικής μονάδας
και κέντρου λήψης σημάτων σε περίπτωση διακοπής της
τηλεφωνικής γραμμής (με GSM κλήσης φωνής, SMS, GPRS).
Βάσεις στήριξης, καλωδιώσεις, κανάλια, και κάθε άλλο
απαιτούμενο εξάρτημα για την πλήρη και ομαλή εγκατάσταση
και λειτουργία του συναγερμού που δεν περιλαμβάνεται στα
προηγούμενα καθώς και τις υπάρχουσες υποδομές και
προγραμματισμός,
παραμετροποίηση
και
ρυθμίσεις
εξοπλισμού, δοκιμή-επίδειξη και εκπαίδευση υπευθύνων στη
λειτουργία της εγκατάστασης.
Διετής συνδρομή σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων που
θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, μέσω κωδικοποιητούπομπού του κέντρου. Θα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες λήψης
των ακόλουθων σημάτων:
-συναγερμού (διάρρηξης)
-λήξης συναγερμού (διάρρηξης)
-συναγερμού (επείγουσας ανάγκης, απειλής, ληστείας)
-λήξης συναγερμού (επείγουσας ανάγκης, απειλής, ληστείας)
-όπλισης και αφόπλισης συναγερμού
-διακοπής ρεύματος πόλεως
-επαναφορά ρεύματος πόλεως
-πτώσης τάσεως συσσωρευτή
- 24ώρου τεστ

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1

Προμήθεια συστήματος συναγερμού

2

Υλικά-μικρουλικά εγκατάστασηςΕργασίες τοποθέτησης

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

3
Συνδρομή της σύνδεσης για 2 έτη
ΣΥΝΟΛΟ
Σφραγίδα και υπογραφή

Προϋπολογισμός για το 1 είδος:

5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός για τα 2 και 3 είδη : 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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