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Παλλήνη,

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς.
Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 551/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67Μ87Λ7-Λ9Λ) περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών
(5.408,88€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, καθώς και της υπ’αριθμ. 238953/26-03-2021 (ΑΔΑ:6Ι617Λ7-ΡΓΧ,
ΑΔΑΜ:21REQ008359486) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, θα προβεί στην αποκατάσταση του καμένου
εξοπλισμού του “Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην

Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττικής” στο σταθμό στη θέση Βαρνάβα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

της παρούσας πρόσκλησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του

άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Κατόπιν τούτου, σας καλούμε εάν επιθυμείτε να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας, οικονομική προσφορά,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας πρόσκλησης, για την αποκατάσταση του
καμένου εξοπλισμού του “Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής” στο σταθμό στη θέση Βαρνάβα, προϋπολογισθείσας δαπάνης
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (5.408,88€) συμπ. ΦΠΑ.
Η διαδικασία της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η οικομομική προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
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Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και θα
αποδίδεται από τον ανάδοχο.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής–Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2021, Ε.Φ. 05072, τον ΚΑΕ 1729:«Προμήθεια κάθε είδους
μηχανικού εξοπλισμού».
Η οικονομική προσφορά για την εν λόγω επισκευή, θα πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ.
Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.), σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τη σφραγίδα και υπογραφή του υποψηφίου και την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά για την αποκατάσταση του

καμένου εξοπλισμού του “Ολοκληρωμένου Συστήματος

Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής” στο σταθμό στη θέση
Βαρνάβα» έως τις 09-04- 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.
Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη είναι η προσκόμιση (εις διπλούν) εντός του ανωτέρου φακέλου των
ακόλουθων δικαιολογητικών, ήτοι:
1.α. Νομικά Πρόσωπα:
1.

Δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα
που νόμιμα τη δεσμεύουν. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Άλλως, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

2.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής
του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος των μελών του
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών.
3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους διαφορετικά σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή τους.
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4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, στην οποία θα δηλώνει ότι:
i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα,
ii. τα υπό προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές –ελάχιστες απαιτήσεις της
παρούσας Πρόσκλησης.
Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των ανωτέρω δικαιολογητικών.

1.β. Φυσικά Πρόσωπα:
1. Έναρξη επαγγέλματος/επιτηδεύματος της ατομικής επιχείρησης.
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, εκ μέρους του
οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους διαφορετικά
σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν την υποβολή τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.Π., στην
οποία να δηλώνει ότι:
i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα,
ii. τα υπό προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές –ελάχιστες
απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
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Σε περίπτωση που από τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει λόγος αποκλεισμού
σας από την εν λόγω προμήθεια η Περιφέρεια Αττικής δε θα έχει καμία υποχρέωση έναντί σας.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 12-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00
π.μ., από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος, 17ο
χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη αποκλείονται.
Η παράδοση των ειδών του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30-4-2021.
Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας, η Ειδική Επιτροπή παρακολούθησης- παραλαβής των
εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης για ένα έτος του Ο.Σ.Π.Π. της Π.Ε.Α.Α, θα συντάξει
πρωτόκολλο παραλαβής.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου θα συναφθεί σχετική
σύμβαση.

Κοινοποίηση:
1.Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ανατ. Αττικής
2.Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου & Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα)

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVGENIA
KOSTOPOULOU
Ημερομηνία: 2021.04.02 15:41:05 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Κάμερα
Μετεωρολογικός Σταθμός
Πεντέλης
RocketM5(EU) Βαρνάβα
προς Πεντέλη
PBE-5AC-500 Βαρνάβα προς
Κατσιμίδι
Ubiquiti POE-24-24W-G
LINK TL-SF1008D V11 8-Port

1 τμχ
1 τμχ
1 τμχ
1 τμχ
2 τμχ
1 τμχ

Τεχνικά χαρακτηριστικά κάμερας
Κάμερα: εξωτερικού χώρου
Ορατότητα: 360ο PTZ
Μεγεθύvσεις: 10x zoom
Σύνδεση: σε Network
Ανάλυση: HDTV 1080p
Λειτουργικότητα: ημέρα-νύχτα με αυτόματη μεταγωγή
Θύρες Επικοινωνιών: Ι/Ο και αμφίδρομο ήχο full duplex
Φακός: 4.7-47 mm, F1.6-3.0
Συμπίεση εικόνας: Η.264 (MPEG-4 και JPEG)
Ανάλυση εικόνας: 1920x1080 έως 320x180
Εικόνες: 25/30 fps
Δίκτυο: Password protection, IP address
Ενσωμάτωση: ΑPI με ενσωματωμένο λογισμικό
Διαστάσεις: Ύψος: 132 mm, ø 165 mm
Βάρος: 1.1 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10ο C έως 50ο C
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Tάση λειτουργίας: 230VAC
Εγγύηση: ≥1 έτος

Τεχνικά χαρακτηριστικά μετεωρολογικού σταθμού
O προσφερόμενος Μετεωρολογικός Σταθμός θα λαμβάνει τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα και θα τα
αποστέλλει, μέσω του συστήματος μετάδοσης δεδομένων, στο Σταθμό Βάσης για αξιοποίηση.
Ο Μετεωρολογικός Σταθμός αποτελείται από το κυρίως σώμα του Μετεωρολογικού σταθμού όπου
περιλαμβάνονται το καταγραφικό (DataLogger), οι αισθητήρες και ο εξοπλισμός επικοινωνίας μέσω
δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Πρόκειται για αυτόνομη συσκευή σε ανθεκτικό στεγανό περίβλημα η οποία υποστηρίζει και προστατεύει
τους αισθητήρες ταχύτητας ανέμου, διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας,
βαρομετρικής πίεσης, στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που αυτοί συλλέγουν. Διαθέτει τις
απαιτούμενες αναλογικές και ψηφιακές θύρες επικοινωνίας με τα προαναφερθέντα αισθητήρια, με
δυνατότητες επέκτασης.
Για να επικοινωνήσει με Σταθμό Βάσης, η ίδια συσκευή διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες δικτύωσης
GPRSκαι διασφαλίζει την απευθείας επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου παρέχοντας δυνατότητα ON-OFFRESET άμεσες εντολές, απομακρυσμένου ή επιτόπιου ελέγχου, αναφορές για λάθος μεταφορά δεδομένων,
αποθηκεύει και αποστέλλει αποθηκευμένα δεδομένα από και σε μνήμη τύπου FLASH, αποθηκεύει και
αλλάζει την ώρα, παρέχει την δυνατότητα αλλαγής και ενεργοποίησης παραμέτρων τοπικά και
απομακρυσμένα, και αναφέρει σφάλματα, Σε περίπτωση απώλειας ισχύος έχει ενσωματωμένη μπαταρία
πού του επιτρέπει να επικοινωνήσει με το κέντρο και να το αναφέρει, παρέχει την δυνατότητα αποστολής
των δεδομένων μέσω Web Services προς τρίτους, WatchDogtimers, Ενσωματωμένες διεπαφές
επικοινωνίαςRS232&RS422/485 upto 115200, XportEthernetModule10base-T-100baseTX–TCP/IP, UDP/IP,
ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, Ενσωματωμένο GSM/GPRSClass 10 –
850/900/1800/1900 Mhz με 2 Simcards - πλήρη διασύνδεση στο διαδίκτυο, θωράκιση έναντι ηλεκτρικού
θορύβου, θωράκιση έναντι :Υπέρτασης & Αναστροφής πολικότητας παρέχονται μέσω της συσκευής η
οποία προσφέρεται, ενώ έχει την δυνατότητα προσθήκης επιπλέον συσκευών για διασύνδεση με άλλα
δίκτυα (σύνδεση modem για επικοινωνία μέσω γραμμής σταθερής τηλεφωνίας ή σύνδεση ασύρματου
radiomodem για ασύρματη ζεύξη ή απ΄ ευθείας σύνδεση με Η/Υ). Μέσω του εξοπλισμού αυτού ο ΑΜΣ
στέλνει τα δεδομένα που συγκεντρώνει και αναλύει το υποσύστημα DataLogger
από τους
μετεωρολογικούς αισθητήρες προς το κεντρικό σύστημα.
Η τροφοδότηση των ηλεκτρονικών του γίνεται από το σύστημα τροφοδοσίας του εκάστοτε σταθμού βάσης.
Αποθήκευση δεδομένων
Η συσκευή προσφέρεται με 128KB μνήμη για την αποθήκευση των δεδομένων.
Η μνήμη είναι κυκλική (κάθε νέα τιμή καταχωρείται στη θέση της πιο παλιάς). Η μνήμη υποστηρίζεται από
ανεξάρτητη μπαταρία για διατήρηση των μετρήσεων σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής τροφοδοσίας
Αισθητήρες
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω αισθητήρες:
-

Ταχύτητας ανέμου / Διεύθυνσης ανέμου / Σχετικής υγρασίας αέρα / Θερμοκρασίας αέρα /
Βαρομετρικής πίεσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κάμερα
Μετεωρολογικός Σταθμός Πεντέλης

RocketM5(EU) Βαρνάβα προς Πεντέλη

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τμχ

1

τμχ

1

τμχ

ΤΙΜΗ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

4

PBE-5AC-500 Βαρνάβα προς Κατσιμίδι

τμχ

1

5

Ubiquiti POE-24-24W-G

τμχ

2

6

LINK TL-SF1008D V11 8-Port

τμχ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ ( )
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:………………
Ημερομηνία:………………………

Υπογραφή – Σφραγίδα)
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