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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο κτίριο του πρώην Δικτύου
Νομαρχιών Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών, επί της οδού Αρχή Βασ. Κωνσταντίνου
στην Ορεστιάδα.
Η τεχνική περιγραφή υπάρχει στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) μέχρι τη
Δευτέρα 19/8/2013 στις 10π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)
Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο,
Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr
Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού, δύο
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και
ΚΑΕ 4072.1725.0001 οικ. έτους 2013.
Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η
προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu.

Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………
ΦΑΞ:…………………………………………………………….
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: …………………………………………………

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Καραολή και Δημητρίου 40
68100 Αλεξανδρούπολη
((ΤΤηηλλέέφ
:
2
5
5
1
φ: 255133--5500557700 FFaaxx:: 2255551133--5500440044))
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, στο κτίριο
του πρώην Δικτύου Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών, επί της οδού, επί της οδού Αρχή Βασ.
Κωνσταντίνου στην Ορεστιάδα.
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση και σύνδεση κεντρικού πίνακα συναγερμού και
σειρήνας, αισθητήρων κίνησης σε επιλεγμένα σημεία του κτιρίου.
Στο ισόγειο του κτιρίου

θα τοποθετηθεί η κεντρική μονάδα του συναγερμού και το GSM

(εξομοιωτής κινητής τηλεφωνίας) ενώ στην είσοδο θα τοποθετηθεί το πληκτρολόγιο προγραμματισμού.
Στους πέντε (5) χώρους του κτιρίου θα τοποθετηθούν 5 ανιχνευτές κίνησης, ένας (1) στο διάδρομο και
στην περίπτωση του υπογείου θα τοποθετηθεί επιπρόσθετα ένας (1) ανιχνευτής κίνησης. Η σειρήνα θα
τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου όπως και οι προβολείς οι οποίοι θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση
παραβίασης του χώρου.
Όλα τα καλώδια του συναγερμού θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικό κανάλι το οποίο θα
εγκατασταθεί για αυτό το σκοπό.
Ο πίνακας συναγερμού θα διαθέτει φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, μνήμη τουλάχιστον 100 συμβάντων
με ημερολόγιο και ώρα καθώς και συσσωρευτή που θα μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία του σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος για τουλάχιστον 48 ώρες. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του συστήματος
συναγερμού είναι τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Κέντρο με communicator, up/downloadable. 8 ζώνες (6+1 24ωρη+1fire), μνήμη
500 γεγονότων τουλάχιστον με ημερολόγιο και ώρα, αυτόματη όπλιση – αφόπλιση με ρυθμιζόμενο χρόνο
επανόπλισης, δυνατότητα σύνδεσης με GSMmodule. Ενδεικτικές Διαστάσεις : Π 29 x Υ 29 x Β 9.5 cm.
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Πληκτρολόγιο 8 ζωνών με LED και φωτιζόμενα πλήκτρα.
Μέγιστη κατανάλωση 130mA., δίνετε η δυνατότητα στον χρήστη για την όπλιση / αφόπλιση του
συστήματος συναγερμού. Ενδεικτικές διαστάσεις : Π 16.3 x Υ 10.2 x Β 2.6 cm
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ: Η σειρήνα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη
λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια. Το κουτί της να είναι κατασκευασμένο από
πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να
εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες. Να τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY
μόνο εφόσον δοθεί εντολή + ή -SSP. Να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται έλεγχος της τάσης του κέντρου και
ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V DC. Με ενσωματωμένο
FLASH με λυχνία πυράκτωσης 15W, προστασία της σειρήνας από βραχυκύκλωμα της λυχνίας του
FLASH.TAMPER για την προστασία της σειρήνας από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο.
Τάση τροφοδοσίας

11 – 14 V DC

Κατανάλωση σειρήνας

10 mA

Κατανάλωση σε συναγερμό

2,5 A

Ακουστική ισχύς

125 dB / 1 m

Συχνότητα λειτουργίας

1650 – 2450 Hz

Διάρκεια συναγερμού

3 or 5 or 10 min

Επαφές tamper switch

1 A / 12 V

Λαμπτήρας flash

15 W / 12 V

Διαστάσεις (σε mm)

275 x 250 x 90

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: Να λειτουργούν σε οριζόντια γωνία 110°, κατακόρυφη 60° και σε απόσταση
μέχρι και 12 μέτρα. Να χρησιμοποιούν δύο φακούς σχεδιασμένους να παράγουν εικόνες υψηλής εστίασης
σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση σε περίπτωση εισβολής. Να αντιδρά
σχεδόν στιγμιαία στους ανθρώπινους στόχους χωρίς να παράγει ψεύτικους συναγερμούς από άλλες πηγές.
Το FSP προσαρμόζει την ευαισθησία του ανιχνευτή στο πλάτος του σήματος, στην πολικότητα, την κλίση
και τον χρονισμό. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη του τεχνικού εγκατάστασης να επιλέγει το επίπεδο
ευαισθησίας, βελτιώνοντας την άνεση και την αξιοπιστία της εγκατάστασης. Ο εξωτερικά ορατός
συναγερμός LED μπορεί να απενεργοποιηθεί μετά την εγκατάσταση.
Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας): 9 VDC έως 15 VDC
Ρεύμα (κατάσταση συναγερμού/αναμονής): 10 mA στα 12 VDC
Θερμοκρασία (λειτουργίας): -30°C έως +55°C (-20°F έως +130°F)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η εγκατάσταση και διαμόρφωση των συστήματος συναγερμού θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο το
οποίο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να παραδοθούν άμεσα προς χρήση, ενώ θα
υποδειχθεί στο προσωπικό του κτιρίου ο τρόπος λειτουργίας του και θα παραδοθούν σε αυτό όλα τα
εγχειρίδια των κατασκευαστών καθώς και οδηγίες χρήσης του συστήματος.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τους κανόνες τις τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τον
κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων

και τον κανονισμό τοποθέτησης και συντήρησης ενώ όλα τα

χρησιμοποιούμενα υλικά θα έχουν σήμανση CE.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Το

σύστημα

ασφαλείας απαιτείται να συνοδεύεται από εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον. Σε περίπτωση

βλάβης η εταιρία κατασκευής είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το σύστημα
ασφαλείας.

ΣΧΕΔΙΑ
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Η οικονομική μου προσφορά, πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, αφορά το σύνολο της
προμήθειας, συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α και ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………….
………………………………………………………… ευρώ.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση και λειτουργία του συστήματος
συναγερμού εξαρτήματα.

Αλεξανδρούπολη ……../8/2013
(Τόπος και ημερομηνία)

(Σφραγίδα και υπογραφή)
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