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                       ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
 «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»  

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
                                  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
                                  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Τ.Κ 66033,  
                                  Τηλ-Fax: 25230-23006 
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com   
       
      Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 23-09-2020 
      Αρ. Πρωτοκ.: 132 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
«Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας και CCTV στο Κέντρο Περιβαλ-

λοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογι-

σμού 11.110 €» 

 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχετικούς 

οικονομικούς φορείς με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συ-

στήματος Ασφαλείας και CCTV στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης 

και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental 

Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 11.110 €» 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή    02 - 10 - 2020 και ώρα 14:00, από την αρμόδια 

επιτροπή, ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλ-

λόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ: 66033, τηλ.: 2523023006. 

 

1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο ο οποίος φέρει υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα 

παρακάτω:  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΠΡΟΣ: ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ: 66033, Κ. Νευροκόπι 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας και CCTV στο Κέντρο Περιβαλ-

λοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογι-

σμού 11.110 €» 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02 – 10 - 2020  ΩΡΑ 14:00 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθ-

μός τηλεομοιοτυπίας, e-mail). 
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Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) δια-

φορετικούς υποφάκελους:  

Α. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα πε-

ριέχει  

 Υπεύθυνη Δήλωση (Συνημμένο έντυπο Ι) ότι ο προσφέρων  

α) Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, των  οποίων έλαβε πλήρη γνώση και τους αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  

β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή, 

γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων, 

δ) δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείρι-

ση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

ε) δεν εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 

στ) δεν καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος 

υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

ζ) δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο από τον Εργοδότη, 

η) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ γιατί δεν 

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

θ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης, 

ι) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων, 

ια) δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφο-

ριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. 

*Στην περίπτωση συμμετοχής οικονομικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα και όχι ατομι-

κές επιχειρήσεις, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

 Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπό τους.  

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν Υπεύθυ-

νη Δήλωση τον για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Β. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τεύχος με 

περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών καθενός χωριστά των προσφερομένων προϊόντων με 

σχετική φωτογραφία και ιδιαίτερη αναφορά στα υλικά και στην τεχνολογία. Κάθε άλλο κατα-

τοπιστικό στοιχείο, εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο από τον προσφέροντα, καθώς επίσης και το 

χρόνο παράδοσης. 

Γ. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». (Συνημμένο έντυπο 

ΙΙ).  

Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

2. Γενικοί όροι 

Α. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υπο-

χρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Αντιπροσφορές ή/και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως α-

παράδεκτες. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  
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γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας κάθε είδους που καθορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη και  

δ) είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν αφορούν το σύνολο της προμήθειας (και όχι 

μεμονωμένα είδη). 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπρο-

σαρμόζονται.  

 

Β. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία υπογρά-

φεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λε-

πτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες εξηγήσεις, σύμφωνα 

με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

 

3. Ειδικοί Όροι 

Α. Η τυχόν κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ημερομη-

νία που αυτό θα καθορίσει και θα κοινοποιηθεί αμέσως στον επιλεγέντα, ύστερα από εισήγη-

ση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Β. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των προσφορών αποκλείει από 

τη διαδικασία όσους δεν υπέβαλλαν πλήρη τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρά-

γραφο 1. 

 

Γ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της, να προτεί-

νει ως προμηθευτή όχι τον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή, αλλά άλλον από τους συμμετέ-

χοντες στην εν λόγω διαδικασία ή τρίτο, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι ο προτείνων την χαμηλό-

τερη τιμή  δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους της παρούσης διακήρυξης και δεν συγκε-

ντρώνει επαρκή εχέγγυα, καταλληλότητα και ποιότητα ή μπορεί να κηρύξει την διαδικασία 

απρόσφορη. 

 

Δ. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. 

 

Ε. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την επο-

μένη του ανοίγματος των προσφορών. 

 

ΣΤ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του συστήμα-

τος ασφαλείας και CCTV, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Ε-

πιμόρφωσης, στην περιοχή του Οχυρού του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 

 

Η. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προγραμματίσει την εγκατάσταση και να την θέση σε λει-

τουργία σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του 

υποδείξει η Διοίκηση του κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου στη χρήση του συστήμα-

τος. 

Θ. Χρονική προθεσμία  παράδοσης 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ι. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση και την εγκατάστασή του, στο Κέντρο Περιβαλλο-

ντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στην περιοχή του Οχυρού του Δήμου 

Κ. Νευροκοπίου και εφόσον η επιτροπή παραλαβής η ορισθείσα από το ΔΣ του Κυνηγετικού 
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Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, συντάξει και υπογράψει το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλα-

βής, αφού προηγηθεί έλεγχος καλής λειτουργίας. Ο ανάδοχος – προμηθευτής οφείλει να προ-

σκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά, ήτοι:   

1. Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολεί. 

Εάν ο ανάδοχος το επιθυμεί μπορεί να λάβει προκαταβολή έως 50% της συμβατικής αξίας, με 

την υπογραφή της σύμβασης 

ΙΑ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος ασφαλείας και του CCTV που παρατίθενται 

παρακάτω είναι τα αναγκαία. Κατά την κρίση του προσφέροντος, μπορούν να προδιαγρα-

φούν και επιπλέον χαρακτηριστικά με κριτήριο την ασφάλεια, την απόδοση και την αντοχή 

σε χρήση. Τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας και εγγυήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη. Βελ-

τιωτικές προτάσεις από τον κατασκευαστή που θα αποκλίνουν των όρων της διακήρυξης σχε-

τικά με τον τύπο των υλικών είναι συζητήσιμες.   

 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά και ποσότητες υλικών και συσκευών που θα εγκατασταθούν 

 

Υλικά και συσκευές Ποσότητες 

Κεντρική μονάδα Caddx General Electric 16-48 ζωνών:              

Επέκταση Κεντρικής μονάδας σε 16 ζώνες Caddx G.E.:              

Μετασχηματιστής 230/16,6 V – 50 W                                          

Μπαταρία 12V/7,2 Ah 

Ερμάριο μεταλλικό 

Πληκτρολόγιο χειρισμού Caddx G.E. Led 24 ζωνών 

Σειρήνα εξωτερική με φλας αυτόνομη 125 Db 

Σειρήνα εσωτερική με φλας 110 Db 

Μαγνητική επαφή πόρτας βαρέως τύπου 

Ανιχνευτής κίνησης τύπου Bosch υπερύθρων & μικροκυμάτων 

Μονάδα GSM GPRS για χειρισμό και αποστολή σημάτων 

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός 

Καλώδια 4 ζευγών θωρακισμένα ανθυγρά                                 

Ψηφιακός καταγραφέας 4Κ DVR NVR 16 H265+ 

Σκληρός δίσκος 4 ΤΒ 

Κάμερα έγχρωμη 4Mp SPEED DOOM 30 zoom IP 67 

Κάμερα έγχρωμη I.P. 4 MP H265+ IP67 

UPS 1500 VA 

Ερμάριο μεταλλικό με 2 κλειδαριές 

Ερμάριο πλαστικό αδιάβροχο 

Δικτυακό Switch POE 8+2 καναλιών 

Δικτυακό Switch 9 καναλιών 

Οθόνη τύπου Philips HDMI 24’’ 

Βάσεις - αναλώσιμα για κάμερες 

Καλώδια FTP OUTDOOR Ανθυγρά 

Καλώδια 3Χ 1,5 OUTDOOR Ανθυγρά 

Τροφοδοτικό 220V-12 V – 5 A 

Τροφοδοτικό 220V-24 V – AC 

Ασύρματο Access Point Outdoor 5,4 Ghz 

Διάφορα αναλώσιμα: σωλήνες, μπουάτ, πολύμπριζα, κτλ 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχιο 1  

Τεμάχιο 1  

Τεμάχια 2 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχια 8 

Τεμάχια 4 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχια 4 

Τα απαιτούμενα μέτρα 

Τεμάχιο 1  

Τεμάχιο 1  

Τεμάχιο 1 

Τεμάχια 10 

Τεμάχιο 1  

Τεμάχιο 1 

Τεμάχια 5 

Τεμάχια 2 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχιο 1 

Τα απαιτούμενα τεμάχια 

Τα απαιτούμενα μέτρα 

Τα απαιτούμενα μέτρα 

Τεμάχια 2 

Τεμάχιο 1 

Τεμάχια 2 

Τα απαιτούμενα τεμάχια 
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5. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας και CCTV 

των παραπάνω προδιαγραφών ανέρχεται σε 11.110 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


