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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να
προβεί στην προμήθεια κλειστού ραδιοδικτύου ασύρματης επικοινωνίας για κάλυψη
αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000,00 € (συμπερ. του
ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του 4412/2016).
Κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών,
εφόσον η τεχνική προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο
έως και την Πέμπτη 09 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτη ς στην Μαγούλα, ΤΚ 23100.
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει :
1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο /
Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα
του.
2. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας των ειδών σε ευρώ,
το ποσοστό του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπά νης)
Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως εξής: α) για τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας από το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας στο τηλ 2731361264 και β) για την διαδικασία ανάθεσης από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών στο τηλ.
2731361118
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης.

Η Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

Γεωργία Δεδεδήμου
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Είδος – περιγραφή εξοπλισμού

VHF πομποδέκτη για επαγγελματική χρήση με τουλάχιστον 100 κανάλια
μνήμης, αλφαριθμητική οθόνη 8 χαρακτ ήρων, ενσωματωμένο 5-tone, 2-tone
CTCSS και DTCS, ισχύος εκπομπής 25 W. Με εξωτερικό έλεγχο του καναλιού
μνήμης με καλώδιο ACC, ρύθμιση ΤΧ του καναλιού, μεγάφωνο στην πρόσοψη
ισχύος > 3W (typ), προδιαγραφές στεγανότητας, αποκωδικοποιητή DTMF και
μικρόφωνο χειρός.
Κεραία πομποδέκτη αυτοκινήτου με μαγνητική βάση
Βασικό μοντέλο VHF πομποδέκτη αδιάβροχο με 16 κανάλια , χρόνο
λειτουργίας 12 ωρών κατ’ ελάχιστο , προστασία από σκόνη και
αδιαβροχοποίηση, 16 κωδικούς αναστροφής φωνής και λειτουργία έκτακτ ης
ανάγκης.
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:
Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη για τη συμπλήρωση
αντίστοιχου εξοπλισμού που αποκτήθηκε το 2018, ο οποίος περιελάμβανε τον
πομποδέκτη των γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας και δύο φορητούς πομποδέκτες για
το προσωπικό (που τότε αριθμούσε 4 άτομα). Με την παρούσα προμήθεια θα εξοπλιστεί
με πομποδέκτη το όχημα που χρησιμοποιεί η Δημοτική Αστυνομία και θα αποκτηθούν
δύο ακόμη φορητοί πομποδέκτες για το προσωπικό (που σήμερα αριθμεί 6 άτομα). Ο
εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος στις καθημερινές εργασίες της Δημοτικής
Αστυνομίας για την απρόσκοπτη επικοινωνία του προσωπικού μεταξύ του και με τα
γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να βρίσκεται
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στις αρχικές του συσκευασίες. Θα πρέπει να φέρει κατά περίπτωση σήμανση και πιστοποίηση ή
ότι άλλο απαιτείται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (όπως ενδεικτικά CE και MIL-STD
810). Ο εξοπλισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτεται από διετή τουλάχιστον εγγύηση να υπάρχει
δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης στα όρια του Δήμου Σπάρτης.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Η προμήθεια θα πραγματοποι ηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000,00 € (Συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.)
Οι προσφορές & το κριτήριο αξιολόγησης της χαμηλότερης τιμής αυτών, αφορούν το
συνολικό ποσό.

