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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρονικών Μετρητών Αποστάσεων  

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρονικών Μετρητών 

Αποστάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,  

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   

Θεσ/νίκη,      έως  τις  19/3/2019, ώρα 13:30. 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  1.000 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα ηλεκτρονικά αποστασιόμετρα θα πρέπει να διαθέτουν, κατ' ελάχιστον, τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. 

2. Απλός χειρισμός με βελτιωμένη διεπαφή χρήστη και φωτιζόμενη, περιστρεφόμενη έγχρωμη 

οθόνη. 

3. Ανταλλαγή και τεκμηρίωση των μετρημένων τιμών μέσω σχετικού λογισμικού. 

4. Δημιουργία ψηφιακών κατόψεων, εισαγωγή υφισταμένων κατόψεων, επεξεργασία και εξαγωγή 

του αποτελέσματος της εργασίας μέσω του ιδίου σχετικού λογισμικού. 

5. Ευρεία λειτουργικότητα συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας οριοθέτησης και του αισθητήρα 

κλίσης 360° για απλή μέτρηση γωνίας και εφαρμογές χωροστάθμησης. 

6. Αυτόματη αποθήκευση των τελευταίων 30 τιμών μέτρησης και μιας σταθερής. 

7. Περιοχή μέτρησης μήκους: 0,05 -� 50,00m, κατ' ελάχιστον. 

8. Ακρίβεια μέτρησης μήκους: +/- 1,5 mm, κατά μέγιστον. 

9. Περιοχή μέτρησης κλίσης: 0 - 360° (4 x 90°). 

10. Ακρίβεια μέτρησης κλίσης: +/- 0,2°, κατά μέγιστον. 

11. Μέγιστος χρόνος μέτρησης: 4 s. 

12. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από κάποιο χρόνο αδράνειας. 

13. Μονάδες μέτρησης: m/cm, πόδια/ίντσες. 

14. Αριθμός αποθηκευμένων τιμών: 30, κατ' ελάχιστον. 

15. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας, διάρκεια λειτουργίας περίπου: 2.5 h. 
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16. Προστασία από σκόνη και υγρασία: IP 54. 

17. Σπείρωμα τρίποδα: 1/4". 

18. Εγγύηση: 3 χρόνια, κατ' ελάχιστον. 

Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει Πίνακα Συμμόρφωσης με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση 

Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι: 

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη 

κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα, πριν την ανάθεση, να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

-   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας. 

-  Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προσφέρων με 

τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 

με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

-   Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  ανά τεμάχιο και συνολικά. 

-  Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται 

ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

-   Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

-  Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

-   Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση  0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

-  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. 

Χατζηπαντελή Λευτέρη  στο τηλέφωνο: 2310 966952. 

  

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

α/α  

 

 

Νικόλαος Βακαλφώτης 
  

 


