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Αθήνα 15/7/2014 

Α.Π.: 865  

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την 

έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 419/2014. 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός ασύρματου συστήματος συναγερμού για το Κέντρο Συμβουλευτικής και Έγκαιρης 

Παρέμβασης στη Λιβαδειά» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα  Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ασύρματος συστήματος  συναγερμού 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα Α 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ   

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Κατάθεση προσφορών/ 

δικαιολογητικά συμμετοχής  

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα αγοράς θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παρακάτω: 

1. Την Οικονομική προσφορά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β  

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο 

προσφέρων θα δηλώνει ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του 
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συστήματος συναγερμού για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του 

συστήματος, καθώς και την άμεση αντικατάσταση και επιδιόρθωση 

βλαβών που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό, λάθος προγραμματισμό, 

ψευδών συναγερμών, πιθανών παρεμβολών, κτλ. 

3. Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α),  στον 

οποίο θα αναγράφεται η συμμόρφωση ή όχι με την προδιαγραφή και η 

αντίστοιχη παραπομπή σε συνημμένο φυλλάδιο, προσπέκτους, κτλ, που θα 

αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες προδιαγραφές συμμορφώνονται με τις 

ζητούμενες. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ  επί της οδού 

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 41-43 Κυψέλη- Αθήνα, είτε να τις αποστείλουν με fax      

210 3303903 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-endrasi.gr  το 

αργότερο μέχρι την 31/7/2014 οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από 

την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς, παρουσία 

των συμμετεχόντων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. 

2.Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών 

της παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς / Υπογραφή 

σύμβασης    

1.Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ή 

μικρότερης ποσότητας του ζητούμενου εξοπλισμού.  Η μεγαλύτερη 

ποσότητα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 30%, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007. 

2. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος 

προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 

το οποίο να είναι σε ισχύ.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 

ειδών   

Η προμήθεια και η εργασία εγκατάστασης του συστήματος  θα γίνει εντός 

δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 

στο κτίριο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης του 

mailto:info@kethea-endrasi.gr
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ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Δημάρχου Ι. Ανδρεαδάκη 42 στο Ναό Αγίας 

Παρασκευής στη Λιβαδειά. 

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος και εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας και παραλαβής του 

από την επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει προς τούτο το ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ. 

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά   

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή του συστήματος από την επιτροπή 

παραλαβής, προσκομίζοντας φορολογική ενημερότητα.  

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν.3580/2007), φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210 3847700, εσωτ. 208 Έφη Αθανασιά  

Για τεχνικά θέματα 210 9241993, εσωτ. 257 Λάμπρος Πέττας. 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή 

των όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  

Οργανισμού (http://www.kethea.gr) στις  15/07/2014. 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να αποστείλουν τα 

στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με fax: 210 3303903 ή ηλεκτρονικά στο 

accounting@kethea-endrasi.gr  ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση 

του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή 

διευκρινήσεις επ’ εαυτής.    

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι 

περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Η Διοικητική – Οικονομική Υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Έφη Αθανασιά 

 

Υπογραφή 

mailto:accounting@kethea-endrasi.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
-  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Το σύστημα συναγερμού θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

  

1.1  Ένα (1) κέντρο συναγερμού που θα διαθέτει έξι (6) 

τουλάχιστον ενσύρματες ζώνες και είκοσι (20) τουλάχιστον 

ασύρματες ζώνες (με ενσωματωμένο ή όχι δέκτη) με 

δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, κωδικοποιητή για 

σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων και δέκτη GPRS, 

σύστημα anti jamming και anti scanning, επιτηρητή 

(supervisor) των ασύρματων στοιχείων, το τροφοδοτικό 

του, τους συσσωρευτές κέντρου και εξωτερικής 

φαροσειρήνας, τοποθετημένα όλα εντός μεταλλικού ή 

Polycarbonate πίνακα 

  

1.2  Ένα (1) ενσύρματο πληκτρολόγιο συναγερμού με οθόνη 

LED και πλήκτρα με καπάκι, με ενδείξεις κατάστασης του 

συστήματος, με βομβητή και κουμπιά πανικού , φωτιάς και 

εξωτερικό συναγερμό  
 

  

1.3  Μια (1) ενσύρματη εσωτερική φαροσειρήνα  

 

  

1.4  Μια (1) ενσύρματη εξωτερική, στεγανή φαροσειρήνα, με 

εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα από Polycarbonate και 

εσωτερικό μεταλλικό ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα, 

με προστασία tamper για τις περιπτώσεις αποξήλωσης και 

ανοίγματος του εξωτερικού καλύμματος 
 

  

1.5  Δεκαοκτώ (18) ενσύρματες μαγνητικές επαφές με 

προστασία tamper συνδεδεμένες με έντεκα (11) 

ασύρματους πομπούς για μαγνητικές επαφές, ώστε τελικά 

οι επαφές να συνδεθούν ασύρματα με το κέντρο. Η 

αριθμητική διαφορά μεταξύ πομπών και επαφών υπάρχει 

λόγω των επτά (7) διπλών συρόμενων ανοιγμάτων του 

κτιρίου, σε κάθε ένα εκ των οποίων θα τοποθετηθούν δύο 

(2) επαφές και θα συνδεθούν με έναν (1) πομπό. 
 

  

1.6  Πέντε (5) ασύρματους ανιχνευτές κίνησης (radar) 

υπερύθρων,  διπλού στοιχείου, κάλυψης τουλάχιστον 90ο
, 

εμβέλειας τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, με προστασία 

tamper, με δυνατότητα εξοικονόμησης της μπαταρίας τους 

με είσοδο σε κατάσταση ύπνωσης, ανοχή σε κατοικίδια, με 

τις επίτοιχες βάσεις στήριξής τους  
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1.7  Όλα τα απαιτούμενα καλώδια (εντός ηλεκτρικών καναλιών) 

και λοιπά υλικά για την εγκατάσταση του συστήματος και 

τη θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

  

2 Το σύστημα συναγερμού νοείται πλήρως εγκατεστημένο, στη 
θέση που θα υποδειχθεί, δηλαδή περιλαμβάνει την 
προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και την εργασία σύνδεσης, 
προγραμματισμού, ελέγχων, δοκιμών και επίδειξης στο 
προσωπικό για την παράδοση όλου του εξοπλισμού σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. Οι συσσωρευτές που θα 
χρησιμοποιηθούν στα ασύρματα και ενσύρματα στοιχεία του 
συστήματος συναγερμού, θα πρέπει αποδεδειγμένα να είναι 
κατασκευασμένοι για διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 
δεκαοκτώ (18) μηνών. Η ασύρματη συχνότητα λειτουργίας θα 
πρέπει να είναι στα 868 Mhz για την ελαχιστοποίηση της 
πιθανότητας παρεμβολών. Όλα τα ασύρματα στοιχεία 
(ανιχνευτές και πομποί επαφών) θα αντιστοιχισθούν στο 
κέντρο το κάθε ένα σε ξεχωριστή ασύρματη ζώνη. 

  

3 Όλα τα υλικά που θα εγκατασταθούν θα συμμορφώνονται με 
τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών κανονισμών, θα είναι 
εγκεκριμένα από φορέα πιστοποίησης και θα έχουν 
πιστοποιητικό CE. 

  

4 Το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών του συστήματος 

συναγερμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 

9001. 
 

  

5 Το σύστημα συναγερμού θα είναι τουλάχιστον διαβάθμισης 

ασφαλείας 2 (Security grade 2) και θα διαθέτει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. 
 

  

6 Όλα τα βασικά υλικά του συστήματος συναγερμού θα είναι της 

ίδιας εταιρίας. Οι ανιχνευτές κίνησης, οι μαγνητικές επαφές, οι 

σειρήνες και το πληκτρολόγιο θα είναι ενδεδειγμένα για χρήση 

με το κέντρο συναγερμού που προσφέρεται. 
 

  

7 Οι προσφέροντες θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους να 

εγγυώνται την καλή λειτουργία του συστήματος συναγερμού 

για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του συστήματος, 

καθώς και την άμεση αντικατάσταση και επιδιόρθωση βλαβών 

που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό, λάθος 

προγραμματισμό, ψευδών συναγερμών, πιθανών παρεμβολών, 

κτλ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη και εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου, η οποία θα 

πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση : ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, Δροσοπούλου 41-43, 112 57 Αθήνα Υπόψη: Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την « Προμήθεια και Εγκατάσταση 

ενός ασύρματος συστήματος συναγερμού για το Κέντρο Συμβουλευτικής  και Έγκαιρης Παρέμβασης στη Λιβαδειά» είτε να την στείλετε με fax 210 3303903, είτε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-endrasi.gr  την Πέμπτη, 31/7/2014. 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Κέντρο συναγερμού ΤΕΜ 1     
 

2 Ενσύρματο πληκτρολόγιο συναγερμού ΤΕΜ 1     
 

3 Ενσύρματη εσωτερική φαροσειρήνα ΤΕΜ 1   
 

4 Ενσύρματη εξωτερική, στεγανή φαροσειρήνα ΤΕΜ 1   
 

5 Ενσύρματες μαγνητικές επαφές ΤΕΜ 18     
 

6 Ασύρματοι πομποί για μαγνητικές επαφές ΤΕΜ 11   
 

7 Ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης (radar) ΤΕΜ 5   
 

8 
Λοιπά υλικά (καλώδια, ηλεκτρικά κανάλια) και 
μικροϋλικά 

ΚΑΤ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 1   

 

9 

Μεταφορά, εργασία τοποθέτηση σύνδεσης, 
προγραμματισμού, ελέγχων, δοκιμών και 
επίδειξης στο προσωπικό 

ΚΑΤ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 1     

 

 
 

      
 

 
 

    
 

 
 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ (€)  
 

Φ.Π.Α (23%)  
 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   
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Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής 

υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες.   

Η προσφορά ισχύει για 30 ημέρες.  

Τα υλικά και οι εργασίες του πίνακα είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν και άλλα από τους προσφέροντες.  

 

 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 


