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(για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την Ασφάλεια–Προστασία στα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, στην Άμφισσα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Ανακοινώνουμε, ότι το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε να προβεί στη διενέργεια
της αγοράς/παροχής υπηρεσιών συνολικής δαπάνης 1.500,00 € ετησίως,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Άμφισσα, με τη διαδικασία τουλάχιστον τριών
προσφορών, από την Επιτροπή Αγορών του Τ.Ε.Ι., στην Άμφισσα.
Η ανάδοχος εταιρεία που θα αναλάβει την φύλαξη των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Άμφισσα, πρέπει αφ’ ενός μεν
να έχει την απαιτούμενη προϋπηρεσία σε παρεμφερή αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε να
διαθέτει:
α) Κέντρο ελέγχου 24 ωρης λειτουργίας
β) Κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό
Έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει :
Ι) Την σύνδεση στον Κεντρικό Σταθμό ελέγχου και εποπτείας της εταιρείας με το
Σύστημα Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο Τ.Ε.Ι., στο οποίο θα
καταγράφονται η ακριβής ώρα και το είδος κάθε συναγερμού καθώς και τυχόν
βλάβες διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, πτώση μπαταρίας, διακοπή τηλεφωνικής
γραμμής κ.τ.λ. (Η δαπάνη σύνδεσης του συστήματος με τον Κεντρικό Σταθμό της
εταιρίας θα επιβαρύνει το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας).
ΙΙ) Την άμεση επέμβαση στο χώρο του Τ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα :
Το προσωπικό της εταιρείας θα ευρίσκεται στη περιοχή του Τ.Ε.Ι. επί 8ωρου
βάσεως , 365 μέρες το χρόνο από 22:00-06:00 και Σάββατο-Κυριακή και Αργίες και
θα επεμβαίνουν αμέσως, κάθε φορά που το ηλεκτρονικό Κέντρο Ελέγχου της
εταιρείας λαμβάνει σήμα συναγερμού από το χώρο του Τ.Ε.Ι., καθώς επίσης όταν
του ζητηθεί τηλεφωνικώς.
ΙΙΙ) Συντήρηση και Επισκευή του Συστήματος Συναγερμού του Τ.Ε.Ι.:

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει την ετήσια προληπτική συντήρησή του.
Το κόστος εργασίας και υλικών θα επιβαρύνουν την εταιρεία εκτός των
αναλωσίμων (π.χ Μπαταρίες - Λυχνίες).
Η τεχνική περιγραφή του συστήματος συναγερμού έχει ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Στο κτίριο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στην Άμφισσα, είναι εγκαταστημένο το
Σύστημα Συναγερμού: BOSCH 488/VR8 αποτελούμενο από:
1) Μία (1) Κεντρική μονάδα BOSCH 488/VR8
2) Ένα (1) Τροφοδοτικό για VR8
3) Μία (1) Σειρήνα εξωτερική με φάρο
4) Tέσσερα (4)Εξωτερικά RADAR OPTEX
5) Δώδεκα (12) RADAR εσωτερικά BOSCH ασύρματα εγκατεστημένα στους
χώρους του κτιρίου(είσοδο - αποθήκη - γραφείο προϊσταμένου, γραφείο καθηγητών,
εργαστήριο 1, διάδρομος 1ου ορόφου, αίθουσα 2, εργαστήριο 2, εργαστήριο 3, αίθουσα
2, γραφείο Διοίκησης).
6)Τρία (3) Μπουτόν χειρισμού ON/OFF
Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών
και Τουριστικών μονάδων (Άμφισσα), μέχρι τις 14-12-2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.30’.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η
λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΜΦΙΣΣΑ)», καθώς και ο πλήρης τίτλος της Ανακοίνωσης.
Η προμήθεια / Παροχή ασφάλειας-προστασίας όπως αναφέρεται παραπάνω
θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 22650 – 72268.
Η παρούσα ανακοίνωση, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΟΕΠΤ στην Άμφισσα.
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