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Έχοντας υπόψη:
1. Το

ν. 4412/2016

Προμηθειών

και

(Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.

Την

υπ΄

αριθμ.

(ΑΔΑ:688Ζ46ΨΧΥΙ-ΟΡ4)

6678/19-3-2018

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ., με την οποία
εγκρίθηκε

πίστωση

συνολικού

ποσού

ύψους

6.115,00ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια, τοποθέτηση
και αντικατάσταση καμερών ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο
του Αρείου Πάγου.
Προσκαλεί για τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για
την

προμήθεια,

τοποθέτηση

και

αντικατάσταση

καμερών

ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο του Αρείου Πάγου, με κριτήριο
κατακύρωσης

τη

χαμηλότερη

συνολική

τιμή,

βάσει

των

προσφορών που θα υποβληθούν μέχρι την 17η Μαΐου 2018,
η μ έ ρ α Πέ μ π τ η κ α ι ώ ρ α 1 1 : 0 0 π . μ . σ τ ο Λ ο γ ι σ τ ι κ ό Τ μ ή μ α τ ο υ
Αρείου

Πάγου,

γραφείο

Ψύλλιας – Αθ. Ντόσκας).

107,

1ος

όροφος

(πληροφορίες

Γρ.
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πριν την υποβολή
της προσφοράς να επισκεφθούν τους χώρους του Δικαστικού
Μεγάρου, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση με αναγραφή των
στοιχείων

τους

και

την

επωνυμία

της

εταιρείας

που

εκπροσωπούν.
Προσφορές

που

κατατίθενται

μετά

την

παραπάνω

ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους
αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια,
την

εργασία

τοποθέτησης

και

αντικατάστασης

των

καμερών

καθώς επίσης και του απαραίτητου εξοπλισμού, όπως αυτός
π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι σ τ ο Π ΑΡ ΑΡ Τ Η Μ Α π ο υ ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι , β ) ό λ ε ς τ ι ς
επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α., φόρους κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ
ολοκλήρου

τον

ανάδοχο

και

γ)

τις

νόμιμες

υπέρ

τρίτων

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη

τιμή,

η

προσφορά

θα

απορρίπτεται

ως

απαράδεκτη.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ με
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μετά την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών από την Υπηρεσία του Αρείου Πάγου προς το
ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ., και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. Όλες
οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο κλπ.) θα εκδοθούν
με τα στοιχεία του ΤΑ. Χ. ΔΙ.Κ. (Α.Φ.Μ.:090016762).
Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς
καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση
ή

ακύρωση

της

διαγωνιστικής

2

διαδικασίας

και

β)

για

την
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ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των
προδιαγραφών της πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι: α) μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των εκ του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/
2016

(Α΄147/8-8-2016),

β)

τηρούν

τις

προϋποθέσεις

των

άρθρων 1 και 2 του ν.2518/1997 (Προϋποθέσεις λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας), όπως
ισχύουν, και γ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης.
Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης
πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1
και 2 του ν. 4412/ 2016 (Α΄147/8-8-2016).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι Π ΑΡ ΑΡ Τ Η Μ Α

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Αρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ
Βασίλειος Πέππας
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A/A
1
2

3
4

5

Περιγραφή

Απαίτηση

Κάμερες
α. Έγχρωμη κάμερα τύπου bullet για χρήση
εντός θήκης εξωτερικού χώρου Αντικατάσταση παλαιάς κάμερας.
β. Έγχρωμη κάμερα τύπου bullet ή dome
για χρήση σε εσωτερικό χώρο Αντικατάσταση παλαιάς κάμερας.
Για (α) και (β)
Χρήση καταγραφής σε tribrid
καταγραφικό με υπάρχον
ομοαξονικό καλώδιο και υπάρχοντα
12V τροφοδοτικά

>=5

>=16

NAI

Ανάλυση καταγραφής:

>=25/30fps@1080P
Full HD

Αισθητήρας:

1/3" 2Megapixel
CMOS ή ανώτερος

Νυχτερινή λήψη σε απόλυτο
σκοτάδι με IR
γ. Έγχρωμη IP κάμερα τύπου bullet ή
Dome για χρήση σε εξωτερικό χώρο (ή με
επιπλέον θήκη εξωτερικού χώρου) - Νέα
εγκατάσταση

>=20m

>=3

Κεντρικό τροφοδοτικό για τις
κάμερες ή επιμέρους τροφοδοτικά

ΝΑΙ

Ethernet switch με υποστήριξη
τουλάχιστον 5 θέσεων για την
εγκατάσταση

ΝΑΙ

Χρήση καταγραφής σε tribrid
καταγραφικό μέσω ethernet δικτύου

NAI

Ανάλυση καταγραφής:

>=25/30fps@1080P
Full HD

Αισθητήρας:

1/3" 2Megapixel
CMOS ή ανώτερος

Νυχτερινή λήψη σε απόλυτο
σκοτάδι με IR

>=20m

4

Απάντηση

Παραπομπή
τεκμηρίωσης
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6

Εγκατάσταση των 3 νέων καμερών με
ethernet καλώδιο cat5e (κατ’ ελάχιστον) και
εντός πλαστικού σωλήνα στις παρακάτω
θέσεις:
α.
1 κάμερα στην κεντρική είσοδο

β.

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2 κάμερες στις γωνίες της
πρόσοψης του κτιρίου (στις
εξωτερικές κολώνες), για
περιμετρική κάλυψη

NAI
NAI

NAI

Καταγραφικό
Καταγραφικό Tribrid (για υποστήριξη HDCVI κάμερες σε υπάρχουσα εγκατάσταση
ομοαξονικού καλωδίου καθώς και ip
κάμερες)
Πρωτόκολλο συμπίεσης
Προβολή Live View (Display) κατ’ ελάχιστον
σε ανάλυση 1920x1080
Χωρητικότητα σε δίσκους SATA
Έξοδοι: 1x HDMI, 1χ VGA
Gigabit Network Interface (10/100/1000
Mbps)
Θερμοκρασία λειτουργίας: από <5°C έως
<=40°C
Δίσκος Sata 4ΤΒ (με προδιαγραφές για
24ωρη καταγραφή - surveillance)
Monitor για 24ωρη παρακολούθηση
Μέγεθος διαγωνίου σε Ίντσες
Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τη
διασύνδεση με το καταγραφικό
Εγγύηση για τον υπό προμήθεια
εξοπλισμό και την εγκατάσταση

5

>=32 αναλογικές &
ip κάμερες
Να αναφερθεί
ΝΑΙ
>=2
ΝΑΙ
>=1
ΝΑΙ
>=1
>=1
>=32''
ΝΑΙ
>=2

