
                                                                                         

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Χίος,   2/9/2020      

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ    Αρ. Πρωτ. : 4794 

  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

FAX. 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

: 

:

:

:

: 

Πολυτεχνείου 1 

82 100 – Χίος 
2271350519 

Παπασπανούδης Παναγ. 

2271350519 & 2271350520 

 ΠΡΟΣ : - Επιμελητήριο Χίου 

   (για ενημέρωση των μελών του) 

 

- Κάθε ενδιαφερόμενο 

                                                               

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ 

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ), ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1). 

ΣΧΕΤ. : (α) Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 104/09-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Χίου 

 
 

        Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Σύστημα 

ελέγχου εισόδου – εξόδου (Τοποθετημένου) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. 

Χίου (Πολυτεχνείου 1) το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς που θα τοποθετηθούν 
εκατέρωθεν του ανοίγματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στο υπ’ αρίθμ. 104/09-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Χίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την 

καθαρή τιμή προσφοράς και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσετε κλειστή 

την προσφορά σας στην Υπηρεσία μας (Πολυτεχνείου 1, Χίος),  μέχρι  την  Παρασκευή 11-09-2020  και 
ώρα 11:00 π.μ..  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την 

συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα 

ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη 

της προσφοράς. 

Η Οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με 

ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την 

χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες 

προδιαγραφές. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της 

οικονομικότερης προσφοράς βάση τιμής. 

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα 

υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μετά την εγκατάσταση 

θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών. 

Εφιστούμε την προσοχή  στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα 

προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν και τοποθετηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

άμεσα, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου. 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                      
 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

του Τμήματος Προμηθειών & Περιουσίας 
 

 

Παναγιώτης Παπασπανούδης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1) 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./……… 
 
 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Είδος προμήθειας: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ), ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1), που θα 
πληρή τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ   

1.2. 

Αριθμός Συστήματος Ελέγχου Εισόδου-

Εξόδου το οποίο θα αποτελείται από δύο 

μηχανισμούς 
1   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λόγω μόνιμης βλάβης του εγκατεστημένου 

μηχανισμού και του βραχίονα και σε συνδυασμό 

με το μεγάλο άνοιγμα των 8m, προτείνεται η 

αντικατάστασή του, από δύο μηχανισμούς που 

θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του ανοίγματος. Ο 

κάθε μηχανισμός θα αποτελείται από τη βάση 

στήριξης και τον αντίστοιχο βραχίονα.  

Ο κάθε βραχίονας θα είναι μήκους 3,0m 

τουλάχιστον, ώστε σε κάθε περίπτωση το μεταξύ 

τους άνοιγμα στην κάτω θέση, να μην 

υπερβαίνει το 1,00m. 

Ο χειρισμός και των δύο βραχιόνων θα γίνεται 

με ένα χειρισμό, δηλαδή θα τοποθετηθεί 

κατάλληλος μηχανισμός που με μία εντολή θα 

ανοίγουν ή θα κλείνουν ταυτόχρονα και οι δύο 

βραχίονες. 

Η τροφοδοσία των μηχανισμών με ηλεκτρική 

ενέργεια θα γίνει με καλώδιο (τύπου ΝΥΥ 

διατομής 3x1,5mm2) που θα συνδεθεί στον 

πίνακα ελέγχου των μηχανισμών και θα 

ασφαλιστεί ηλεκτρικά στον υπάρχοντα 

ηλεκτρολογικό πίνακα φωτισμού περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χώρου του κτιρίου με κατάλληλη ασφάλεια. Η 

όδευση του καλωδίου θα γίνει μέσα σε σωλήνα 

που θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα. Επάνω από 

το  σκυρόδεμα θα γίνει επένδυση με μάρμαρο 

και η αποκατάσταση της τομής με τρόπο ώστε 

να η είσοδος στο χώρο στάθμευσης να επανέλθει 

στην αρχική κατάσταση. 

Στην περίπτωση που απαιτείται καλώδιο για τη 

σύνδεση του ταυτόχρονου χειρισμού των δύο 

μηχανισμών, αυτή θα γίνει στην ίδια όδευση με 

το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής που 

περιγράφεται προηγουμένως. 

Ο μηχανισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από 

φωτοκύτταρα ασφαλείας 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τάση λειτουργίας: 230V , ισχύς 250-350W 

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από 

αλουμίνιο, μήκους 3m τουλάχιστον έκαστος. 

Ο Πίνακας αυτοματισμού ενσωματωμένος στη 

μπάρα με ρυθμιζόμενη δύναμη, αυτόματο 

κλείσιμο κατ’ επιλογήν. Στον αυτοματισμό 

περιλαμβάνονται αισθητήρες (φωτοκύτταρα) και 

6 τηλεχειριστήρια. 

Ο μηχανισμός θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, θα 

διαθέτει ρύθμιση για δεξιόστροφη ή 

αριστερόστροφη κίνηση, θα έχει 

ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες για 

άνοιγμα 90° και χειροκίνητη λειτουργία με 

ενσωματωμένο μοχλό. Όλοι οι  μηχανισμοί θα 

είναι στεγανοί ενώ ειδικά οι ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις και ο πίνακας ελέγχου θα βρίσκονται 

σε περιβάλλον με δείκτη προστασίας ΙΡ65. 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας ενώ θα 

πρέπει να καλύπτουν και όλες τις ισχύουσες 

σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα υλικά (μπάρες, τηλεχειριστήρια, 

υλικά αποκατάστασης δαπέδου κλπ και 

μικροϋλικών) και την εργασία εγκατάστασης-

τοποθέτησης, δοκιμής και γενικά παράδοσης του 

μηχανισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

       3. Εγγύηση ΝΑΙ   

3.1 
Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης για 

το προϊόν 
≥ 24 μήνες   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Το Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της 

Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1), το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς θα είναι καινούριο με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά (μεταλικά μέρη, καλώδια, κλπ) θα παραδοθεί, θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία 
στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου. 

2. Για τα προμηθευόμενα είδη παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον 
Πίνακα Προδιαγραφών. 

3. Για όλο το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες 
αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του Σύστημα 
ελέγχου εισόδου – εξόδου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου 
(Πολυτεχνείου 1). 

4. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων 
ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των 
κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. 
Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική. 

5. Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας. 

 

 

 

 

Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή Χωρίς ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 
προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της 
προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν 
διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα 
Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη. 
Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας 
αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και 
θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό. 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./……… 
Έλαβα γνώση 

Ο Προμηθευτής 
                                                                     (Σφραγίδα, Υπογραφή) 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ) 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1), 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

 

α/α ΕΙΔΟΣ Περιγραφή Είδους/ Μοντέλο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Αξία 

Ανά είδος, 
Χωρίς ΦΠΑ 

1 

Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ), 
στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου 
(Πολυτεχνείου 1) το οποίο θα αποτελείται από δύο 
μηχανισμούς 

  ΤΕΜ 
1 σύστημα 

(όπως 
περιγράφεται) 

 

 

  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) - Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:  

  ΦΠΑ …….%, Ποσό :  

  Σύνολο Με ΦΠΑ:  

 

 

 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./……… 

Ο Προμηθευτής 
(Σφραγίδα, Υπογραφή) 
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