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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 

 

 

Περίληψη: Διαγωνισμός για την "Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου  

  Κίνησης Προσωπικού και Οχημάτων Συγκροτήματος  
  Αλιάκμονα" 

 

 

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1  τροποποιείται η αρχική Διακήρυξη Ζ230 
1200068109 ως εξής: 
 

 
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του Τεύχους 1 - Πρόσκληση, ως 

ακολούθως: 
 

4.  Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο 
πρωτόκολλο του ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ, / Τ.Θ. 150 / Τ.Κ. 59100 / ΒΕΡΟΙΑ την 
14/07/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

 
 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους:  

 - στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το 

Διαγωνισμό Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παρούσα 
παράγραφο  καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών.  

 - ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο 
της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με 
ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο 

άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον 
παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας 

όχι αργότερα από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των 
προσφορών. 

  

 Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να 
 αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που 

 υποβάλει την προσφορά και επίσης: Προσφορά για το Διαγωνισμό με 
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 αριθ. Διακήρυξης Ζ230 1200068109 Αντικείμενο: «Εγκατάσταση 
 Συστήματος Ελέγχου Κίνησης Προσωπικού και Οχημάτων 

 Συγκροτήματος  Αλιάκμονα». 
 
2.  Αντικαθίστανται οι παράγραφοι  4. Καρταναγνώστες  και 5. To 

λογισμικό ωρομέτρησης παρ.iii του Τεύχους 2 - Τεχνική Περιγραφή, 
ως ακολούθως: 

 
 
4. Καρταναγνώστες 

 
Οι αναγνώστες πρέπει να έχουν κατ'ελάχιστο τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  

- Να έχουν δυνατότητα ανάγνωσης ταυτότητας RFID (EM 125 kHz).  
- Να είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. 
- Να διαθέτουν πιστοποιήσεις από τον οργανισμό UL ή CE.  

- Να διαθέτουν σύστημα προστασίας από ενδεχόμενη δολιοφθορά ή να 
υπάρχει η δυνατότητα σήμανσης σε περίπτωση δολιοφθοράς.  

- Να διαθέτουν βομβητή για ακουστική ανάδραση, οπτική ένδειξη με LCD 
Display οθόνη, με ενδείξεις ώρας και ημερομηνίας.  
- Να είναι κατάλληλοι για θερμοκρασία λειτουργίας: -10° C έως +50° C.  

- Να διαθέτουν Ethernet interface για σύνδεση σε TCP/IP δίκτυο 
- Δυνατότητα επιτοίχιας εγκατάστασης 

- Να διαθέτουν πληκτρολόγιο και την δυνατότητα χρήσης κωδικού αντί 
κάρτας 
- Οι καρταναγνώστες θα συνοδεύονται από τροφοδοτικό με μπαταρία 

αυτονομίας καθώς και κατάλληλου πίνακα για να τοποθετηθούν όλα τα 
παρελκόμενα. 

- Η καλωδίωση τους θα είναι με θωρακισμένο καλώδιο FTP Cat5e 
(κατ'ελάχιστον) εντός πλαστικής πιστοποιημένης σωλήνωσης 
 

5. Το λογισμικό ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού και ελέγχου κίνησης 
οχημάτων 

 
Η παράγραφος iii διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

ιιι) η ημερομηνία και η ώρα σήμανσης κατά την είσοδο και την έξοδο των 
οχημάτων από τις γεωγραφικές περιοχές που έχουν οριστεί καθώς και ο 
κωδικός του οχήματος και του οδηγού. Για τον λόγο αυτό το λογισμικό θα 

έχει την δυνατότητα  εισαγωγής αρχείων excel ( τύπου csv ή και άλλων) 
μέσω αυτόματης ή χειροκίνητης διαδικασίας, τα οποία θα περιέχουν και τα 

προαναφερθέντα στοιχεία. Η παραπάνω δυνατότητα εισαγωγής και 
καταχώρησης στοιχείων είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητή. 
 

3. Ολοι οι άλλοι όροι της αρχικής Διακήρυξης Ζ230 1200068109    
παραμένουν ως έχουν. 

 
 


