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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
---- 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 
   Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος  
Τηλέφωνο: 213 2129 764 
e-mail: dimitrios.georgopoulos@aead.gr                         

     Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
     ΑΔΑΜ: 
 

 
     Αθήνα,  14  Ιανουαρίου 2021  
     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1093 
 
 
      
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης 

πρόσβασης (access control system) στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) επί των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου (κτήριο 1) και 

Πειραιώς 205 (κτήριο 2) στην Αθήνα» 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη 

προσφορά για την προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτήρια που 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (κτήριο 1) και 

Πειραιώς 205 (κτήριο 2), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή:  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). 

2. Αντικείμενο της σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης  που θα 

εγκατασταθεί από τον ανάδοχο στα κτήρια της Ε.Α.Δ. επί των οδών Λένορμαν 195 & 

Αμφιαράου (κτήριο 1) και Πειραιώς 205 (κτήριο 2) στην Αθήνα. Οι αναλυτικές τεχνικές 

προδιαγραφές του συστήματος παρατίθενται στο Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών 
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προδιαγραφών είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Το αντικείμενο της προμήθειας κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

Προμηθειών (CPV): 

42961100-1  «Σύστημα ελέγχου εισόδου» 

 

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. ή στο ποσό των 

δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Ειδικός 

Φορέας 1007.803.0000000, οικονομικού έτους 2021, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 

(Α.Λ.Ε.) 3120389001 «Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», 

δυνάμει της με αριθ. πρωτ. οικ. 176/4-1-2021 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΙ0Φ-0ΜΝ, ΑΔΑΜ: 

21REQ007999626) απόφασης ανάληψης. 

 

4. Κριτήριο Ανάθεσης:  

Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή πλέον Φ.Π.Α.). 

 

5. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας:  

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το ζητούμενο σύστημα, πλήρως 

εγκατεστημένο και σε λειτουργία στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. επί 

των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου (κτήριο 1) και επί της οδού Πειραιώς 205 (κτήριο 2) 

στην Αθήνα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης μπορεί να παραταθεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 206 του ν. 

4412/2016. 

 

6. Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς: 

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί αποδείξει, στο γραφείο πρωτοκόλλου της αναθέτουσας 

αρχής (ισόγειο κτηρίου επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα – Τ.Κ.: 104 42)  σε 

έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου, έως τις 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες ή από τους εκπροσώπους 

τους ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη ανωτέρω διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, η 

εμπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, για το σύνολο των ζητούμενων υλικών 

και υπηρεσιών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Ο φάκελος της προσφοράς φέρει εξωτερικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    Ή   ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του φυσικού ή νομικού 
προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την 
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

"ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 

195 & ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ 1) ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 205 (ΚΤΗΡΙΟ 2) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ" 
 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης : οικ. 1093/14-01-2021 
 

Αναθέτουσα Αρχή:  
Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,  
Τ.Κ. 10442, Αθήνα 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-01-2021 
 Ημέρα:  Παρασκευή 

                                                                             Ώρα:   15.00 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

7. Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Τεχνική προσφορά, με την οποία συνυποβάλλεται συμπληρωμένος ο πίνακας 

συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’ των τεχνικών προδιαγραφών και τα τεχνικά φυλλάδια 

του προσφερόμενου εξοπλισμού. Η τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει, επί ποινή 

απορρίψεως, όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνονται στο 

Παράρτημα Α΄ της παρούσας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των χώρων των κτηρίων που θα εγκατασταθούν τα 

υπό προμήθεια συστήματα και των τεχνικών απαιτήσεων για την εγκατάστασή τους. 

3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της 

παρούσας.  
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4. Δικαιολογητικό απόδειξης νόμιμου εκπροσώπου στις περιπτώσεις νομικών προσώπων: 

 Εάν το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

  Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Η υπεύθυνη 

δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

5. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του υποψήφιου προμηθευτή, σε ισχύ. 

 

8. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατό είκοσι 

(120) ημέρες από την υποβολή της. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση 

χρόνου ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα του 

οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας. 

 

9. Αποσφράγιση Προσφορών: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 105 του 1ου ορόφου του κτηρίου της Ε.Α.Δ., που 

βρίσκεται επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα. Κατά την αποσφράγιση 

των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποι αυτών (προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής).  

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, κατά την ορισθείσα ημέρα της παρούσας, η αποσφράγιση των 

προσφορών θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

 

10. Αξιολόγηση προσφορών: 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή πλέον Φ.Π.Α.), μεταξύ αυτών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας.  
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11. Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη. 

3. Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

4. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημερών. 

5. Δεν αφορά στο σύνολο της ζητούμενης προμήθειας. 

6. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

7. Δε συμμορφώνεται με τους απαράβατους όρους της παρούσας. 

8. Η προσφερόμενη τιμή δεν είναι σε ευρώ ή είναι υπό αίρεση ή υπόκειται σε 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση. 

 

12. Δικαιολογητικά Ανάθεσης: 

Ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλλει αποδεκτή προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, θα 

κληθεί από την αναθέτουσα αρχή, με ειδική πρόσκληση, να υποβάλλει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της 

προαναφερθείσας ειδοποίησης, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και να 

υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φορέα και όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Εναλλακτικά, ως απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου (στην 

περίπτωση νομικού προσώπου) του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, το εν λόγω αποδεικτικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, το εν λόγω αποδεικτικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

4. α. Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των 

μεταβολών του, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
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έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, προσκομίζεται 

επικαιροποιημένο το/τα δικαιολογητικό/ά της περίπτωσης 4 της παραγράφου 7 

«Περιεχόμενο του φακέλου της προσφοράς» που έχουν υποβληθεί για την απόδειξη του 

νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον απαιτείται. 

β. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσας 

παραγράφου. 

 

13. Παρακολούθηση και Παραλαβή : 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή της γίνεται από 

τις αρμόδιες επιτροπές της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 221 του Ν. 

4412/2016. Η επιτροπή θα διενεργήσει ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, με μακροσκοπική 

εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

 

14. Πληρωμή: 

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, 

μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή 

και την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 

πληρωμή.  

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 

 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  
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Στην καθαρή αξία γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για πώληση σε εμπορικές 

επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167/τ.Α`/23.7.2013). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

15. Πληροφορίες: 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή 

προκειμένου να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις για την υποβολή της 

προσφοράς, ως εξής: 

Τηλεφωνικώς, καλώντας στο 213 212 9764. 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλ. διεύθυνση dimitrios.georgopoulos@aead.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος: Δημήτρης Γεωργόπουλος. 

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Δ. – www.aead.gr/prokirixeis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 
   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια 

συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στα κτήρια που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (κτήριο 1) και Πειραιώς 205 

(κτήριο 2) στην Αθήνα. Σκοπός της παρούσας προμήθειας είναι η διασφάλιση της 

προστασίας των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων και του λοιπού υλικού της αναθέτουσας 

αρχής, μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης στα ανωτέρω κτήρια. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στα 

προαναφερθέντα κτήρια και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, έτοιμο προς χρήση. 

Κατά την παράδοση του συστήματος, ο ανάδοχος θα παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή 

όλο το απαραίτητο υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, με οδηγίες για τη λειτουργία 

και συντήρηση του συστήματος, καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού. 

 

Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να επισκεφθούν τα ανωτέρω κτήρια, 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβουν 

γνώση της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων και να μπορέσουν να εκτιμήσουν το 

κόστος των εργασιών και υλικών που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του υπό 

προμήθεια συστήματος και το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. 

Προς τούτο, συνυποβάλλουν με την προσφορά τους σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα 

με την παράγραφο 7.2 της πρόσκλησης. 

 

Στο κτήριο επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, η κεντρική μονάδα και οι 

καρταναγνώστες θα εγκατασταθούν στο ισόγειο, ενώ στο κτήριο επί της οδού Πειραιώς 205 

θα εγκατασταθεί ένας καρταναγνώστης σε κάθε έναν από τους ορόφους 1 έως και 4 

(συνολικά 4 καρταναγνώστες), ενώ η κεντρική μονάδα θα εγκατασταθεί στον 2ο όροφο. 

 

Η πρόσβαση στον ελεγκτή (κεντρική μονάδα) θα είναι ελεγχόμενη και θα γίνεται με τη 

χρήση username και password. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

πολλαπλών ομάδων χρηστών (User Group) με ρυθμιζόμενα δικαιώματα πρόσβασης (Access 

Rights) ανά ομάδα. 

 

Το παρεχόμενο από τον οικονομικό φορέα σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε 

ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα 

τουλάχιστον για 8 ώρες. 

 

Λειτουργίες εκτάκτου ανάγκης: Το σύστημα θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες 

εκτάκτου ανάγκης, είτε μέσω χειρισμού, είτε αυτόματα με την αναγνώριση συγκεκριμένου 

συμβάντος: 
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 Απελευθέρωση εκτάκτου ανάγκης (Emergency Door Release): Άνοιγμα όλων των 

θυρών ή προεπιλεγμένων ομάδων. 

 Κλείδωμα εκτάκτου ανάγκης ( Door Lock Down): Κλείδωμα όλων των θυρών ή 

προεπιλεγμένων ομάδων θυρών με δυνατότητα εισόδου μόνον ή εξόδου μόνον ή 

πλήρους κλειδώματος. 

 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην προσφορά του αναλυτική απεικόνιση 

του συστήματος, καθώς και των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης που θα απαιτηθούν. 

 

Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά 

την οριστική παραλαβή του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που 

καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

επιθεώρησης – συντήρησης του συστήματος ανά τρίμηνο, χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και δεσμεύεται για αποκατάσταση οποιασδήποτε 

βλάβης εντός 24 ωρών. 

 

Πίνακας κατανομής του υπό προμήθεια εξοπλισμού ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτήρια 
της Ε.Α.Δ. 

 

Α/Α Είδος 

Ποσότητα 

Κτήριο 1 
Λένορμαν 
195 & 
Αμφιαράου 

Κτήριο 2 
Πειραιώς 
205 

1 Ελεγκτής – Κεντρική μονάδα τύπου RFID. 1 1 

2 Αναγνώστης (Card reader) RFID. 2 8 

3 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για γυάλινη πόρτα. 1 - 

4 Σούστα επαναφοράς για γυάλινη πόρτα. 1 - 

5 Μπουτόν εξόδου πανικού. 1 4 

6 Μπουτόν εξόδου. 1 1 

7 Θυροτηλέφωνο επιτοίχιο (σετ). 1 1 

8 Τροφοδοτικό κεντρικής μονάδας με μπαταρία για 
πλήρη λειτουργία σε διακοπή ρεύματος. 

1 1 

9 Κάρτα proxy με ασπρόμαυρο λογότυπο. 400 

10 Σούστα επαναφοράς για πόρτα βαρέως τύπου – 
θωρακισμένη. 

- 4 

11 Ηλεκτρική κλειδαριά για πόρτα βαρέως τύπου – 
θωρακισμένη. 

- 4 
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Την τεχνική προσφορά συνοδεύει ο παρακάτω πίνακας συμμόρφωσης: 

 
Α/Α 

 
Τεχνική Προδιαγραφή 

 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 
Ελεγκτής – Κεντρική μονάδα τύπου RFID. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

NAI 
 

1.1 Ποσότητα. 2  

1.2 Για 8 θύρες. ΝΑΙ  

1.3 Εσωτερική μόνιμη μνήμη (non-volatile). ΝΑΙ  

1.4 Χωρητικότητα χρηστών. ≥ 8.000  

1.5 Χωρητικότητα συμβάντων. ≥ 32.000  

1.6 Επικοινωνία με PC με πρωτόκολλο RS-485 και TCP/IP. ΝΑΙ  

1.7 Εσωτερική σειρήνα συναγερμού με μπαταρία. ΝΑΙ  

1.8 Το λογισμικό υποστηρίζεται και μέσω Web. ΝΑΙ  

1.9 
Λογισμικό ελέγχου της πρόσβασης από λειτουργικό 
Windows 10. 

ΝΑΙ 
 

1.10 
Δυνατότητα διαλειτουργικής σύνδεσης με μελλοντικό 
σύστημα ωροσήμανσης. 

ΝΑΙ 
 

1.11 

Το σύστημα θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες 
εκτάκτου ανάγκης είτε μέσω χειρισμού, είτε αυτόματα 
με την αναγνώριση συγκεκριμένου συμβάντος. 
• Απελευθέρωση εκτάκτου ανάγκης (Emergency Door 

Release): Άνοιγμα όλων των 
θυρών ή προεπιλεγμένων ομάδων. 

• Κλείδωμα εκτάκτου ανάγκης ( Door Lock Down): 
Κλείδωμα όλων των θυρών ή προεπιλεγμένων 
ομάδων θυρών με δυνατότητα εισόδου μόνον ή 
εξόδου μόνον ή 
πλήρους κλειδώματος. 

ΝΑΙ 

 

1.12 

Η πρόσβαση στον ελεγκτή (κεντρική μονάδα) θα είναι 
ελεγχόμενη και θα γίνεται με τη χρήση username και 
password. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα 
δημιουργίας πολλαπλών ομάδων χρηστών (User 
Group) με ρυθμιζόμενα δικαιώματα πρόσβασης (Access 
Rights) ανά ομάδα. 

ΝΑΙ 

 

1.13 Σήμανση CE. ΝΑΙ  

2 
Αναγνώστης (Card reader) RFID. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

2.1 Ποσότητα. 10  

2.2 Απόσταση ανίχνευσης. 2-6 cm  

2.3 Tamper – Αντιβανδαλιστική προστασία. ΝΑΙ  

2.4 Ενδείξεις Led ΝΑΙ  

2.5 Αδιάβροχο: IP 56. ΝΑΙ  

2.6 Πρωτόκολλο επικοινωνίας RS-485 και TCP/IP. ΝΑΙ  

2.7 Σήμανση CE ΝΑΙ  
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Α/Α 

 
Τεχνική Προδιαγραφή 

 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

3 
Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για γυάλινη πόρτα. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

3.1 Ποσότητα. 1  

4 
Σούστα επαναφοράς για γυάλινη πόρτα. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

4.1 Ποσότητα. 1  

5 
Μπουτόν/Κομβίο εξόδου πανικού. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

5.1 Ποσότητα. 5  

6 
Μπουτόν/ Κομβίο εξόδου. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

6.1 Ποσότητα. 2  

7 
Θυροτηλέφωνο επιτοίχιο (σετ). 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

7.1 Ποσότητα. 2  

8 

Τροφοδοτικό κεντρικής μονάδας 4A με ηλεκτρικό 
συσσωρευτή (12V – 7 Ah) για πλήρη λειτουργία σε 
διακοπή ρεύματος. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 

 

8.1 Ποσότητα. 2  

8.2 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (απώλειας τάσης), η 
μπαταρία θα παρέχει στο σύστημα αυτονομία 
τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών. 

ΝΑΙ 
 

9 
Κάρτα proxy με ασπρόμαυρο λογότυπο. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ  

9.1 Ποσότητα. 400  

10 
Σούστα επαναφοράς για πόρτα βαρέως τύπου – 
θωρακισμένη. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

10.1 Ποσότητα. 4  

11 
Ηλεκτρική κλειδαριά για πόρτα βαρέως τύπου – 
θωρακισμένη. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. 

 
 

11.1 Ποσότητα. 4  

12 Εγκατάσταση του συστήματος. ΝΑΙ  

12.1 

Πλήρης εγκατάσταση του συστήματος στα δύο κτήρια 
της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της 
απαιτούμενης καλωδίωσης και όλων των μικροϋλικών 
που απαιτούνται στα σημεία που θα υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ 

 

12.2 
Θα χρησιμοποιηθούν καλώδια UTP Cat.6 και θα 
φέρουν σήμανση CE. 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

 
Τεχνική Προδιαγραφή 

 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

12.3 
Διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και 
δοκιμών και παράδοση του συστήματος έτοιμο προς 
χρήση. 

ΝΑΙ 
 

12.4 

Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των 
απαιτούμενων υλικών, ώστε το σύστημα να 
εγκατασταθεί σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές 
του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

 

12.5 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 
συστήματος, ο ανάδοχος θα παραδώσει στην 
αναθέτουσα αρχή όλο το απαραίτητο υλικό σε έντυπη 
ή/και ηλεκτρονική μορφή, με οδηγίες για τη λειτουργία 
και συντήρηση του συστήματος, καθώς και τα τεχνικά 
φυλλάδια του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 

 

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ  

13.1 
Διάρκεια σε έτη (μετά την οριστική παραλαβή του 
συστήματος). 

≥3 
 

13.2 Τηλεφωνική υποστήριξη. ΝΑΙ  

13.3 
Αποκατάσταση βλαβών εντός 24 ωρών ή την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

ΝΑΙ 
 

 
 

   

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα συμμόρφωσης: 

 Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή, ως εξής: 

 Όταν η απαίτηση είναι «ΝΑΙ», ο υποψήφιος προμηθευτής σημειώνει Ναι / Όχι, 

αναλόγως με το εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά 

του.  

 Όταν η απαίτηση εκφράζεται ως αριθμητικό μέγεθος, που δηλώνει το μέγεθος του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού, ο υποψήφιος προμηθευτής σημειώνει τον αριθμό 

που αντιστοιχεί στο εν λόγω χαρακτηριστικό της προσφοράς του. 
  

 Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο το εύρος του. 

 Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και 

αρίθμηση, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην πρόσκληση.  

 Η μη τήρηση των ανωτέρω, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

 Αν δεν καλύπτεται η υποχρεωτική απαίτηση, τότε η προσφορά του υποψήφιου 

ανάδοχου, χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται 

οριστικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία Προσφέροντα: Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: ……………………………………………………………. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………  Email: …………………………….. 
 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Ελεγκτής – Κεντρική μονάδα τύπου RFID.  2  

2 Αναγνώστης (Card reader) RFID.  10  

3 Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά για γυάλινη πόρτα.  1  

4 Σούστα επαναφοράς για γυάλινη πόρτα.  1  

5 Μπουτόν εξόδου πανικού.  5  

6 Μπουτόν εξόδου.  2  

7 Θυροτηλέφωνο επιτοίχιο (σετ).  2  

8 Τροφοδοτικό κεντρικής μονάδας με μπαταρία για πλήρη λειτουργία σε διακοπή ρεύματος.  2  

9 Κάρτα proxy με ασπρόμαυρο λογότυπο.  400  

10 Σούστα επαναφοράς για πόρτα βαρέως τύπου – θωρακισμένη.  4  

11 Ηλεκτρική κλειδαριά για πόρτα βαρέως τύπου – θωρακισμένη.  4  

Συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη πλέον Φ.Π.Α. 12.000,00€ 

 

21PROC008005702 2021-01-14



Σελίδα 14 από 14 

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. (Ολογράφως): ……………………………………………………………… 
 

Στη συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υπό προμήθεια συστημάτων, σύμφωνα με τους όρους της 
αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις 
υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της. 

 

                                                                                          Ημερομηνία:  ……-…….- 2021 
                                                                              Ο Προσφέρων ή Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 
                                                                                             [Υπογραφή – Σφραγίδα] 
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