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Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες  ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να
προβεί στην προμήθεια   των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη
διαδικασία  της  δημοσίευσης  στο  διαδίκτυο  και  τη  συλλογή  προσφορών  με  κριτήριο  τη
χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ  Ν.3846/2010 άρθρο 24. 

      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών &
Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές
θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί  Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους
οποίους αντιστοιχίζονται  τα  αιτούμενα υλικά.  Οι  προμηθευτές  θα πρέπει  να αναφέρουν
επίσης  τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών ,αλλά και
τον  χρόνο  παράδοσης τους,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δε  θα  γίνονται  δεκτές  οι
προσφορές. 

      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω  fax,  e-mail ή
ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία
εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές
που  κατίθενται  μέσω  ταχυδρομείου,  από  την  ημερομηνία  και  ώρα  κατάθεσης  της
προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα
προσκομίζονται  ιδιοχείρως θα κατατίθενται  προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του  Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  που  θα  κατατίθενται  στην  υπηρεσία  πέρα  της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

Καταληκτική ημερομηνία 17-11-2017
Καταληκτική ώρα : 14:00

              Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως  4  μήνες 



 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προτίθεται  να εγκαταστήσει  μία επί
πλέον κάμερα στο σύστημα βιντεοσκόπησης που διαθέτει, με σκοπό την προστασία προσώπων
ή / και αγαθών.

 Η εγκατάσταση της κάμερας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την οδηγία 1/2011 και συγκεκριμένα
το άρθρο 20 παρ.1 

 Το σημείο στο οποίο θα εγκατασταθεί η κάμερα είναι η κεντρική πύλη στον αύλειο χώρο του 
Νοσοκομείου (είσοδος πεζών-αυτοκινήτων)

 Η κάμερα θα τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτηρείται επαρκώς η κεντρική πύλη.
 Η κάμερα θα συνδέεται διαδικτυακά με το υπάρχον σύστημα βιντεοσκόπησης του Νοσοκομείου 

με το οποίο θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο. Η πρίζα δικτύου στην οποία θα συνδεθεί η κάμερα 
είναι στο φυλάκιο στης πύλης

 Παρακάτω δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει η νέα κάμερα:
 

α/α είδος ποσότητα
1 Κινούμενη, δικτυακή κάμερα, θόλου, εξωτερικού χώρου

Θα πρέπει να διαθέτει:
 Γρήγορη κίνηση
 Δυνατότητα εστίασης διαθέτοντας τουλάχιστον 30Χ
     οπτικό zoom
 Υψηλή ευκρίνεια
 Να είναι αδιάβροχη
 Να είναι κατάλληλη για θέαση τη νύχτα με ενσωματωμένο
προβολέα για εμβέλεια τουλάχιστον 100m.

Τεμ 1

 Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η παρουσία στο νοσοκομείο και η 
ενημέρωση από την τεχνική υπηρεσία για τις επί τόπου συνθήκες της εγκατάστασης.

 Η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια της κάμερας, την εγκατάστασή της, την σύνδεσή της 
στο υπάρχον σύστημα βιντεοσκόπησης μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου και παράδοσή της 
σε πλήρη λειτουργία.
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