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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γραφείο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αριθμ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών : 5/2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.542,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

1. Τεχνική Περιγραφή

2. Τεχνικές προδιαγραφές

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

4. Συγγραφή υποχρεώσεων
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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Το παρόν τεύχος συντάσσεται κατόπιν του υπ’ αριθμόν 38.304/Σ.9835/07-10-2020  εγγράφου της 
Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, που αφορά στην 
προμήθεια, τοποθέτηση και παραμετροποίηση συσκευής ωρομέτρησης στο κτίριο όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας  και Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά. Οι εν 
λόγω συσκευές θα χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση της προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων 
από την υπηρεσίας τους.

Στην ανωτέρω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και η προμήθεια επαγωγικών καρτών, 
προκειμένου να χορηγηθούν στους εργαζομένους. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δύο (2) συσκευών ωρομέτρησης με ενσωματωμένο 
αναγνώστη επαγωγικών καρτών καθώς και διακοσίων (200) επαγωγικών καρτών τύπου RFID proximity 
Mifare 125 KHz, προϋπολογίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 
(2.542,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους 2021 του Δήμου μας. 

Οι κωδικοί αριθμοί είδους (CPV) είναι οι: 30233300-4 (Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών) και 
30162000-2 (Έξυπνες κάρτες).

Λ α γ κ α δ ά ς    2 6 / 0 4 / 2 0 2 1

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των προς 
προμήθεια (α) συσκευών ωρομέτρησης με ενσωματωμένο αναγνώστη επαγωγικών καρτών και (β) 
κατάλληλων επαγωγικών καρτών.

(α) Γενικά οι συσκευές ωρομέτρησης θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένο αναγνώστη 
επαγωγικών καρτών και να είναι συμβατές με επαγωγικές κάρτες τύπου RFID proximity Mifare 125 KHz. 
Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν είτε ανεξάρτητα, είτε δικτυακά καταγράφοντας τις 
κινήσεις σε πραγματικό χρόνο. 

Ελάχιστες απαιτήσεις των προς προμήθεια συσκευών ωρομέτρησης:

Οθόνη Έγχρωμη 3.5’’ inch
Μνήμη καρτών Κατ’ ελάχιστο 10.000
Μνήμη εγγραφών Κατ’ ελάχιστο 50.000
Σύνδεση TCP/IP,RS232/485,USB Host

Βασικές Λειτουργίες
Webserver, Work Code, DST, Short Message, Record Query, 
Schedule-bell, Automatic Status Switch, Photo ID, T9 Input, 
Internal PoE

Διαστάσεις Έως 190 x 140 x 45mm (Μήκος x Πλάτος x Πάχος)
Βάρος Έως 1.30 kg

(β) Οι επαγωγικές κάρτες θα πρέπει να είναι συμβατές με τις ανωτέρω υπό προμήθεια συσκευές 
ωρομέτρησης και θα πρέπει:

1) η συχνότητα λειτουργίας τους να είναι RFID proximity Mifare 125KHz

2) το υλικό κατασκευής τους να είναι PVC

3) να είναι λευκού χρώματος και κατάλληλες για εκτυπώσεις από εκτυπωτή πλαστικών καρτών

4) να έχουν διαστάσεις 85.6 x 54 x 0.8 mm (Μήκος x Πλάτος x Πάχος)

Λ α γ κ α δ ά ς    2 6 / 0 4 / 2 0 2 1

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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3. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α Είδος
Τιμή 

Μονάδος

Απαιτούμενη 
Ποσότητα 
(τεμάχια)

Σύνολο τιμής 
χωρίς Φ.Π.Α. 24%

1
Συσκευές ωρομέτρησης με 
ενσωματωμένο αναγνώστη 

επαγωγικών καρτών
800,00 € 2 1.600,00 €

2 Επαγωγικές κάρτες (125 KHz) 2,00 € 225 450,00 €

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 24 % 2.050,00 €

Φ.Π.Α. 24 % 492,00 €

Τελικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2.542,00 €

 

Λ α γ κ α δ ά ς    2 6 / 0 4 / 2 0 2 1
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4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1 – Αντικείμενο προμήθειας:

Το παρόν τεύχος συντάσσεται κατόπιν του υπ’ αριθμόν 38.304/Σ.9835/07-10-2020  εγγράφου της 
Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, που αφορά στην 
προμήθεια, τοποθέτηση και παραμετροποίηση συσκευής ωρομέτρησης στο κτίριο όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας  και Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά. Οι εν 
λόγω συσκευές θα χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση της προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων 
από την υπηρεσίας τους.

Στην ανωτέρω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και η προμήθεια επαγωγικών καρτών, 
προκειμένου να χορηγηθούν στους εργαζομένους. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δύο (2) συσκευών ωρομέτρησης με ενσωματωμένο 
αναγνώστη επαγωγικών καρτών καθώς και διακοσίων (200) επαγωγικών καρτών τύπου RFID proximity 
Mifare 125 KHz, προϋπολογίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 
(2.542,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους 2021 του Δήμου μας. 

Οι κωδικοί αριθμοί είδους (CPV) είναι οι: 30233300-4 (Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών) και 
30162000-2 (Έξυπνες κάρτες).

Άρθρο 2 – Ισχύουσες διατάξεις:

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη: 
• Τις διατάξεις του Ν.4270/2014
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Τις διατάξεις του Ν.3463/06 ΔΚΚ (ΦΕΚ 114 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ΔΚΚ (ΦΕΚ 114 Α)

Άρθρο 3 - Στοιχεία της σύμβασης:

Τα έγγραφα της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:
1. Η Τεχνική Περιγραφή
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4 – Προσφορά:

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος 
δύο (2) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνσης, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή 
αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής και να αφορά το σύνολο της 
προμήθειας.

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και απαραίτητη είναι η 
προσκόμιση του επίσημου φυλλαδίου κατασκευαστή σύμφωνα με την οποία θα γίνει η αξιολόγηση της 
προσφοράς. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προσφερόμενα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.

Άρθρο 5 - Κριτήριο ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. Αμέσως μετά την κατακύρωση του 
αποτελέσματος, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Άρθρο 6 - Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών/Παραλαβή:

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης στο Γραφείο Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Λαγκαδά (Παπαγεωργίου 2).

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί α) να παραλάβει το υλικό β) να 
παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης γ) 
να απορρίψει το υλικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206,207 και 208 του Ν. 4412/2016 σχετικά με την 
παραλαβή των υλικών και του άρθρου 213 του ίδιου νόμου σχετικά με την απόρριψη συμβατικών υλικών. 

Άρθρο 7 - Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση της συμβατικής αξίας που 
αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή των υλικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής: α) Πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της παράδοσης. β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

Άρθρο 8 - Εγγύηση- Ποιότητα υλικών:

Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι καινούρια άριστης 
ποιότητας, και να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση. Τα είδη που ενδεχομένως παρουσιάσουν 
ελαττώματα, κατά την παραλαβή ή τη χρήση τους, θα πρέπει να αντικαθίστανται από τον ανάδοχο από 
καινούργια χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από πλευράς Δήμου.

Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωμα επιστροφής τους εφόσον η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με την 
μελέτη.
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Άρθρο 9 - Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου:
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10 - Ανωτέρα βία:
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 11 – Γενικοί όροι:

1. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Απαιτείται η συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε είδους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού.
3. Σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιου υλικού γίνεται αντικατάσταση του με όμοιο που θα 
αποκαθιστά την λειτουργία του.
4. Η χρήση της εγγύησης γίνεται με μέριμνα του αναδόχου, για όσο διαρκεί η εγγύηση κάθε 
προσφερόμενου είδους.
5. Η αξιολόγηση της προσφοράς θα πραγματοποιείται με το επίσημο φυλλάδιο προδιαγραφών 
του κατασκευαστή.
6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών.

Λ α γ κ α δ ά ς    2 6 / 0 4 / 2 0 2 1

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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