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Αλεξανδρούπολη 14/8/2013
Αριθμ. πρωτ. οικ.3729

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 νέο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας,
επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26 στην Αλεξανδρούπολη.
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 την
Πέμπτη 29/8/2013 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, πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 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
φ:: 2255551133--5500557700 FFaaxx:: 2255551133--5500440044))
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟ)
Το κτίριο θα διαθέτει ασύρματο σύστημα συναγερμού, το οποίο θα ενεργοποιούν οι χρήστες του κτιρίου
κατά την απουσία τους και αυτό θα τους ειδοποιεί µέσω γραπτού μηνύματος ή απευθείας κλήσης στο
κινητό ή το σταθερό τηλέφωνο. Επίσης θα ηχεί σειρήνα πανικού όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει
και να εισέλθει κακόβουλα στο κτίριο.
Το σύστηµα θα αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα συναγερμού, το πληκτρολόγιο, τους ανιχνευτές
κίνησης (radar), τις μαγνητικές επαφές, τη σειρήνα συναγερμού, τις σειρήνες πανικού.
Πίνακας συναγερµού
Ο κεντρικός πίνακας της εγκατάστασης συναγερμού αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και
Επεξεργασίας στοιχείων. Η μονάδα αυτή θα είναι 8 ζωνών, συχνότητας 868 MHz, πλήρως ηλεκτρονική,
σύγχρονης τεχνολογίας, µε μικροεπεξεργαστή.
Ο πίνακας θα επικοινωνεί ασύρματα και αμφίδρομα, με όλες τις περιφερειακές συσκευές του συστήματος
συναγερμού.
Ο πίνακας, εκτός από τον απαιτούμενο αριθμό ζωνών για σήματα εισόδου, θα διαθέτει επίσης:
α. Τρείς (3) επεκτάσεις 8 ασύρματων ζωνών, με συχνότητα λειτουργίας 868 MHz και μέγιστη απόσταση
εκπομπής και λήψης 30 m.
β. Μία (1) μονάδα GSM με ενσωματωμένο τηλεφωνητή και τέσσερεις εξόδους μέσω ρελέ:
• Έξοδος για μεταβίβαση σήματος συναγερμού σε κέντρο λήψης σημάτων (αστυνομία, ή ιδιωτική
εταιρία).
• Έξοδος για κλήση επιλεγμένων τηλεφωνικών αριθμών (τουλάχιστον 5).
• Έξοδος για τηλεμετάδοση μαγνητοφωνημένου ή γραπτού μηνύματος.
• Έξοδος για απομακρυσμένη τηλεδιαχείριση.
Θα έχει δυνατότητα ελέγχου και ανάκλησης μνήμης συμβάντων.
Πληκτρολόγιο χειρισμού
Πληκτρολόγιο προγραμματισμού - εισαγωγής κωδικών, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), κάλυμμα
προστασίας, και ευκολία χειρισμού με αναγνωρίσιμα εικονίδια καταστάσεων συστήματος.
Η κατάσταση ζώνης θα υποδεικνύεται αριθμητικά στο επάνω μέρος της οθόνης.
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Ανιχνευτές κίνησης
Στο κτίριο θα τοποθετηθούν δέκα (10) ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης (radar) υπερύθρων, οι οποίοι θα
ανιχνεύουν την κίνηση μέσα στο χώρο. Θα είναι κατάλληλοι, για εγκατάσταση σε τοίχο και απρόσκοπτη
λειτουργία σε θερμοκρασίες από –2°C έως +50°C.
Θα έχουν, εμβέλεια κάλυψης σε απόσταση τουλάχιστον 10 m, ευρύτητα ευαισθησίας σε γωνία 90º, αλλά
και αναισθησία σε ρεύματα αέρα και έντομα.
Θα έχουν τάση λειτουργίας 3,6 V και θα φέρουν ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
Η συχνότητα ελέγχου με την κεντρική μονάδα θα είναι μικρότερη από 5 min.
Μαγνητικές επαφές
Θα τοποθετηθούν συνολικά πέντε (5) ασύρματες µαγνητικές επαφές, στις αντίστοιχες πόρτες του κτιρίου. Η
επαφή της κεντρικής πόρτας εισόδου, θα αποτελεί ανεξάρτητη ζώνη, η οποία θα διαθέτει
χρονοκαθυστέρηση, για να προλαβαίνει ο χρήστης του συστήματος να το απενεργοποιεί, εισάγοντας τον
µυστικό κωδικό στο πληκτρολόγιο, το οποίο θα βρίσκεται εσωτερικά της κεντρικής εισόδου.
Οι μαγνητικές επαφές θα είναι επιφανειακής στήριξης με μέγιστη απόσταση επαφής - μαγνήτη: 10 mm.
Εσωτερικές σειρήνες
Τρείς (3) σειρήνες πανικού, ασύρματες, έντασης 90 db, με συχνότητα λειτουργίας 868 MHz, θα
τοποθετηθούν εσωτερικά του κτιρίου, μία σε κάθε όροφο.
Εξωτερική σειρήνα
Μια (1) σειρήνα συναγερμού, ασύρματη, έντασης 105 db, θα τοποθετηθεί εξωτερικά στην πρόσοψη του
κτιρίου, σε σηµείο δυσπρόσιτο για διαρρήκτες.
Η σειρήνα συναγερμού θα έχει εξωτερικό περίβλημα από πολυκαρβονικό πλαστικό μεγάλης αντοχής, 2
μπαταρίες 3 V και εμβέλεια επικοινωνίας με την κεντρική μονάδα έως και 100 m.

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 την τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος
συναγερμού εξαρτήματα.

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

(Σφραγίδα και υπογραφή)
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