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     Θεσσαλονίκη   22/01/2013  

     Αρ. πρωτ.     1167                                                                                     

 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 

 

          

E-mail promithies@eyath.gr   

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προµήθεια θερµοκάµερας για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκειµένου να αναθέσει µε τη 
διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια µιας ηλεκτρονικής συσκευής µε δυνατότητα λήψης 
θερµικών φωτογραφιών (θερµοκάµερα) για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει φάκελο µε προσφορά, έως την Πέµπτη 31/01/2013 και 14.00 στη 
διεύθυνση: 

Τµήµα  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή  98,  8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε 

τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑΣ 
 
Απόδοση απεικόνισης:  160x120 pixels (κατ’ ελάχιστον). 
Παρουσίαση εικόνας: 320x240 pixels µε 3,5’’ οθόνη αφής. 
Ψηφιακή κάµερα: Ενσωµατωµένη κάµερα 3.1 Mpixels µε LED φλας. 
Θερµική ευαισθησία: µικρότερη των 0,07 0C. 
Μεγέθυνση:             1-2x συνεχή  ψηφιακό ζουµ, συµπεριλαµβανοµένης και περιστροφής σε οριζόντιο 

επίπεδο. 
Παρουσίαση εικόνας: IR στην οπτική περιοχή. 
Λειτουργίες εικόνας: IR εικόνα, οπτική εικόνα, γκαλερί µικρογραφιών. 
Χωρική ανάλυση: 2,72 mrad (µέγιστο) ή αντίστοιχα λόγο 1:367,6. 
Θερµοκρασία αντικ.: -20 0C έως 120 0C. 
Ακρίβεια µέτρησης: ± 2 0C ή ± 2 % της ένδειξης. 
Κηλιδόµετρο:  3 σηµείων. 
Περιοχή:  3 κουτάκια µε Ελάχ. / Μέγ. / Μέση τιµή 
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Ενσωµ. Ψηφ. Μηχανή: 3,1 Mpixels και ένα LED φως. 
Ευθυγράµµιση Λέηζερ: Θέση εµφανίζεται στην IR εικόνα. 
Σχολιασµός εικόνας: Φωνή: 60 δευτερόλεπτα µέσω Bluetooth 
   Κείµενο: από προκαθορισµένη λίστα ή πληκτρολόγιο στην οθόνη αφής 
   MeterLink: δυνατότητα αποµακρυσµένης σύνδεσης µε κιν. 
∆ιεπαφές επικ. ∆εδοµ.: ∆υνατότητα Bluetooth & WiFi. 
 

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική 
παράδοση στην ΕΥΑΘ ΑΕ θα βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 
την παραλαβή των εργασιών από την αρµοδίους υπαλλήλους. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κ. Αλβανό στο τηλ. 2310 966927. 
 

 

 
 

 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 


