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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. Τηλεφώνου
Αρ. Τηλεομοιοτ
Ηλεκτρον. Δ/νση

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας

:
: Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη,

: 19 -10 - 2015

Αριθ. Πρωτ.

: οικ. 15737

Βαθμός Προτεραιότητας

: Επείγον

: Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
: 551 33
: Ε. Τσανικλίδου
: 2310 483226
: 2310 483247
: epbe@otenet.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο (2) ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.»
Το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια δυο (2) ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα προδιαγραφών για την
κάθε μια.
Χαρακτηριστικό
Τύπος DSLR
Τύπος αισθητήρα: CMOS
Ανάλυση αισθητήρα τουλάχιστον 14.0 Megapixel
Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 2.5”
Φακός με αυτόματη προσαρμογή εστίασης
Εστιακό μήκος φακού τουλάχιστον 18-55mm
Ταχύτητα λήψης >= 3fps
Σταθεροποιητής εικόνας
Format εικόνων JPEG, RAW
Μέγιστη ανάλυση για εγγραφή βίντεο (Pixel): 1920 × 1080
Μέγιστος αριθμός καρέ για εγγραφή βίντεο (FPS): >= 20
Μέγιστη ευαισθησία φωτός ISO 3200
Επιθυμητό η μηχανή να διαθέτει ενσωματωμένο flash (built-in) για τις συνθήκες
πολύ χαμηλού φωτισμού
Τύποι κάρτας μνήμης SD ή SD UHS-I/SDHC/SDXC ή Compact Flash
Συνδεσιμότητα USB
Συνδεσιμότητα HDMI (output)
Κάρτα μνήμης 32GB (επιπλέον της ενσωματωμένης μνήμης) και καλωδίου
μεταφοράς των δεδομένων σε υπολογιστή
Εγγύηση τουλάχιστον για 2 έτη
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Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει
την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ TOY Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.», στα Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Ε.Β.Ε. του
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Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 1ος όροφος) μέχρι Παρασκευή 23-10-2015 και ώρα 16:00 μ.μ.
Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2310 483226.
Περιεχόμενο προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα
εμπεριέχονται:
1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς και
β) έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα
προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις.
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή του
προσφέροντος με τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:
Είδος

Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
σε €

ΦΠΑ
σε €

Συνολική Τιμή
(με ΦΠΑ) σε €

Δύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραιτήτως από φυλλάδιο τεχνικών
προδιαγραφών του κατασκευαστή, βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν
κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα:
Οι υπό προμήθεια ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα παραδοθούν, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, εντός
επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης δαπάνης, στους χώρους της
Υπηρεσίας, επί της οδού Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 1ος όροφος. Σε περίπτωση που δεν
παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α').
Προϋπολογισμός δαπάνης: Η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:
Είδος

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Δυο (2) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει εγκεκριμένο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου 2011ΣΕ07580034 της ΣΑΕ
075/8/2011 «Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)».
Διαγωνιστική διαδικασία: Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Παραλαβή – Πληρωμή: Η οριστική και ποιοτική παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει με τη σύνταξη πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που συστάθηκε με τις σχετικές
Αποφάσεις (Α.Π.: οικ. 94/31-12-2014 (ΑΔΑ: 738Ε0-2ΟΦ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Συγκρότηση
Συλλογικών Οργάνων Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. και ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. για το έτος 2015», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π.: οικ.
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12279/20-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΧΑ465ΦΘΗ-ΟΟ6) Απόφαση Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. «Αντικατάσταση μελών Συλλογικών

Οργάνων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης,
Ενέργειας & Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.)».)
Το πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής αποτελεί πιστοποίηση για την πληρωμή του προμηθευτή. Για
την πληρωμή του ο προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο, το οποίο θα διαβιβαστεί στο Τμήμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. μαζί με εν ισχύ αντίγραφο φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας και θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.

Η Προϊσταμένη Ε.Β.Ε.

Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου

Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Τ.Ε.Π./ Ε.Β.Ε.
2. Ευδοξία Κ. Τσανικλίδου
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