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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
1. Ανηικείμενο πποκήπςξερ.
I. Αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα κηαο (1) ζεξκηθήο θάκεξαο. Η πξνζθεξζείζα ηηκή αλά
ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12) κήλεο, θαζώο ε Οκνζπνλδία ελδερνκέλσο ζ’
απηό ην δηάζηεκα θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα θη άιισλ ζπζθεπώλ. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε εάλ ε
πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην πέξαο ηνπ δσδεθάκελνπ (έλαξμε από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο
δηαγσληζκνύ), δε ζ’ απαηηεζεί λέα πξνθήξπμε.
ii. Ο δηαγσληζκόο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά πνπ ζπγθεληξώλεη ηα απαξαίηεηα
ερέγγπα, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπζθεπώλ.
iii. Η Οκνζπνλδία, κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαθπξώζεη ηε δηαδηθαζία
ζε νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο ή λα ηελ θεξύμεη απξόζθνξε, ρσξίο από ην
γεγνλόο απηό λα πξνθύπηεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζηνλ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό.
iv. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

Βαζικές προϋποθέζεις
Όζνλ αθνξά ζηα πξνζθεξόκελα ζα πξέπεη λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα θαη ζα θαιύπηνληαη από εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ.

Προδιαγραφές ζσζκεσής










Δύξνο θάζκαηνο 6-14 um
Λεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο
Γπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ζηόρνπ ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 900 κέηξσλ
Μεγέζπλζε (zoom) ηνπιάρηζηνλ 2Φ
Απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ
Γπλαηόηεηα εμαγσγήο θαη εγγξαθήο βίληεν ζε θνξκάη PAL.
Να αλαθεξζεί ε πηζηνπνίεζε θαηά IP
Τν βάξνο ηεο ζπζθεπήο δε ζα ππεξβαίλεη ηα 400 gr.
Να αλαθεξζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ην κνληέιν θαη ν θαηαζθεπαζηήο

2. Δικαιολογεηικά ςμμεηοσήρ
Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη:
α) Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.
β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.

3. Σπόπορ ζύνηαξερ και ςποβολήρ πποζθοπών.
i. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
ii. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ν Φ.Π.Α ρσξηζηά από ηηο ηηκέο πξνζθνξάο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο.

iii. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο
δηαγσληζκνύ.
iv. Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη όηη νη ζπζθεπέο είλαη εηνηκνπαξάδνηεο -ζε άιιε πεξίπησζε ζα
πξέπεη ν ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξν δπλαηόο θαη λα κελ μεπεξλά ηηο δύν (2) εβδνκάδεο. Σε
πεξίπησζε πνπ θάπνηα πξνζθνξά απνθιίλεη νπζησδώο από ηνλ αλσηέξσ ρξόλν παξάδνζεο, είλαη δπλαηό
θαηά ηελ θξίζε ηεο Οκνζπνλδίαο λα κελ πξνηηκεζεί, έζησ θαη αλ παξνπζηάδεη νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ.
v. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπζθεπέο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα
δύν (2) έηε.
vi. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ παξαπάλσ ηεο κηαο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο εθόζνλ αθνξνύλ
δηαθνξεηηθό ηύπν πξνζθεξόκελσλ πνπ πιεξνύλ όκσο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.
vii. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζώζεηο.
viii. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ή λα έρνπλ απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή θαμ θαη λα έρνπλ
παξαιεθζεί ζηα γξαθεία ηεο Α΄ Κςνεγεηικήρ Ομοζπονδίαρ Κπήηερ και Δωδεκανήζος, Πειπαιώρ 1-5
(κηίπιο Πλάδα) Υανιά μέσπι και ηεν 30ε Νοεμβπίος 2016, εμέπα Σεηάπηε και ώπερ 9:00 με 14:00. Σηελ
πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax).
ix. Γε ζα ιεθζνύλ ππόςε νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Οκνζπνλδία ή παξειήθζεζαλ από ηελ
Οκνζπνλδία κεηά ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2016, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 14:00.
x. Απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία όζνη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα δηθαηνινγεηηθά
ή/θαη δελ έρνπλ ζπληάμεη ηηο πξνζθνξέο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε.

5.Πλεπωμή
Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή/πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηιεγεί/ επηιέγνπλ ζα γίλεη, ζε
ινγαξηαζκό ηξάπεδαο (θαηά πξνηίκεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο), αθνύ δηαπηζησζεί ε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ
παξαιεθζέλησλ θαη αθνύ ν πξνκεζεπηήο ππνβάιιεη ζηνλ αγνξαζηή έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπζθεπώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ (ηηκνινγίνπ) σο νξίδεη ν Φνξνινγηθόο Κώδηθαο Βηβιίσλ
–Σηνηρείσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδώζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ αγαζώλ πέξα ηνπ
ρξόλνπ πνπ έρεη δειώζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ν αγνξαζηήο δηθαηνύηαη ζηελ είζπξαμε ηόθσλ ππεξεκεξίαο κε
βάζε ην λόκηκν επηηόθην ζην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ ζπζθεπώλ πνπ δελ έρνπλ εκπξόζεζκα παξαδνζεί.
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