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ΑΔΑ: Ψ24Ι46ΨΖΥΥ-6ΙΓ

Βέροια 22-10-2020
Αρ. πρωτ.: 450

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου
και εγκατάσταση συστήματος καμερών για την επιτήρηση των χώρων της Δ.Κ.Β.Β.
Προϋπολογισμός: 4.588 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Είδος διαγωνισμού: απευθείας ανάθεση
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 24/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ.
Έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης: θα βαρύνουν τον προμηθευτή και ανάδοχο του
έργου.
Τα τιμολόγια θα κόβονται στα στοιχεία της βιβλιοθήκης.
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και υποχρεούται να
προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη αριθμό λογαριασμού Τράπεζας και ΙΒΑΝ για την
αποπληρωμή των τιμολογίων.
Στο πλαίσιο κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών, η υπηρεσία μας πρέπει να προβεί
Α. στην Αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο της βιβλιοθήκης και το
διαδίκτυο εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσα από αυτό, και την
ταχύτερη σύνδεση και επάρκεια σε μεγαλύτερο φόρτο μεταφοράς δεδομένων
Β. στην εγκατάσταση καμερών για την ανάγκη της επιτήρησης και ασφάλειας των χώρων
της Βιβλιοθήκης.
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να γίνει η προμήθεια,
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του παρακάτω εξοπλισμού.
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Είδος
Access Point UBIQUITI UAP-AC-PRO ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
WI-FI
Switch UBIQUITI US-8-60W UniFi Switch 8-Port POE 60W UBNT
MANAGED UNIFI
UBIQUITI UCK-G2 UBNT UniFi Cloud Key G2
CAMERA IPC-HDW1431S-0280B-S4 4MP Entry IR Fixed-focal
Eyeball Dome IP 2.8mm Camera Dahua
NVR1108HC-S3 8CH IP NVR DAHUA 8MP

Τεμάχια
11
6
1
6
1

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές για την εγκατάσταση και
παραμετροποίηση του εξοπλισμού
Για τις κάμερες ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει




Άδεια Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το νόμο
2518/1997 (ΦΕΚ Α' 164/21.08.1997) όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε σταδιακά από
τους νόμους 2801/2000, 3103/2003, 3206/2003 και τελικά τροποποιήθηκε από τον νόμο
3707/2008 (ΦΕΚ Α' 209 / 8.10.2008). (η άδεια να είναι σε ισχύ) (Νομική Υποχρέωση).
Σε συνέχεια του παραπάνω 2 τουλάχιστον τεχνικούς με άδεια εργασίας (ΙΕΠΥΑ) για
εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. (οι άδειες να είναι σε ισχύ) (Νομική Υποχρέωση)

Για το ασύρματο δίκτυο WiFi, ο ανάδοχος θα πρέπει να






Διαθέτει έναν τουλάχιστον τεχνικό με ενεργή πιστοποίηση για συστήματα ασύρματων
δικτύων από τον οίκο κατασκευής των κεραιών που θα προτείνει (Διασφάλιση
τεχνογνωσίας)
Για τον ανάδοχο πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001:2015 για την λειτουργία της επιχείρησης
(Διασφάλιση Ποιότητας)
Για τον ανάδοχο πιστοποιητικό ποιότητας ISO27001:2013 για διαχείριση της ασφάλειας των
πληροφοριών (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR)
Για τον ανάδοχο πιστοποιητικό ποιότητας ISO14001:2015 για την εφαρμογή συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.(Προστασία Περιβάλλοντος κτλ.)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι
υποχρεωμένοι να προσκομίσουν:
• Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία να προκύπτουν οι
διαχειριστές της οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου
για τον έλεγχο των λόγων αποκλεισμού(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α
του άρθρου 80 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16)
• Απόσπασμα
ποινικού
μητρώου
που αφορά αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης
ευθύνης
(Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
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•

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

•

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν
επιτρέπεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
2.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε
να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το
σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό
δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η εκτέλεση της σύμβασης
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη
διενέργεια της διαδικασίας και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Βέροιας.
Παρακαλούμε να μας στείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@libver.gr το αργότερο μέχρι το Σάββατο 24/10/2020 και ώρα 12:00 , στην οποία
θα αναφέρονται:
•

Η οικονομική προσφορά

•

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης και μετά

•

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω

Ο Διευθυντής της Δ.Κ.Β. Βέροιας
Αντώνης Γκαλίτσιος
*Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης

