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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο κέντρο λήψης
Σημάτων και επιτήρησης συστήματος συναγερμού που λειτουργεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα την: “Συνδρομή με ετήσιο συμβόλαιο για σύστημα συναγερμού με εικοσιτετράωρο κέντρο
λήψης σημάτων”

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

28/2/ 2020 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ακολουθεί .

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPVS

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

Ετήσια Συνδρομή του
συστήματος Συναγερμού
με τον Κεντρικό Σταθμό
στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

1

799800007

161,29€

38,71€

200,00€

ΣΥΝΟΛΟ

200,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. Μελ. : 32 / 2020
Θέμα : Συνδρομή με ετήσιο συμβόλαιο για σύστημα συναγερμού με εικοσιτετράωρο κέντρο λήψης σημάτων
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη συνδρομή στην παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο κέντρο λήψης Σημάτων και
επιτήρησης συστήματος συναγερμού που λειτουργεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Οι υπηρεσίες που απαιτούνται είναι
 Να κινητοποιεί ταχύτατα την άμεσο Δράση σε κάθε σήμα συναγερμού που λαμβάνει διάρρηξης - Ληστείας
 Να ειδοποιεί τα άτομα που ο Συνδρομητής έχει προτείνει κατά σειρά προτεραιότητας και να ενημερώνονται
τηλεφωνικώς
 Σε περίπτωση που το μηχάνημα ανιχνεύσει φωτιά να ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία
 Επίσης όταν το σύστημα ανιχνεύει σημεία ενεργοποίησης οποιασδήποτε προσωπικής ανάγκης να ειδοποιείται μέσω
του κέντρου λήψης σημάτων , αντίστοιχα ο ιατρός , ο γείτονας , συγγενείς ή το 166
 Να υπάρχουν δυνατότητες επιπροσθέτων σημάτων όπως διακοπή ΔΕΗ η δυσλειτουργία του συστήματος σημειακής
αναγνώρισης.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.

Η τιμή της υπηρεσίας ανέρχεται έως το ποσό των 200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και δεν αναπροσαρμόζεται ή
αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους και η συνδρομή θα έχει ισχύ για ένα έτος από την απόφαση ανάθεσης δημάρχου .
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5, συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών, άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60
ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση
του.
Η ανάθεση θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( παρ. 2 ,άρθρ. 86 του Ν.
4412/2016 )
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

