ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
WELCOMMON
Ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2016
Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο – ξενώνας
για πρόσφυγες συνδυάζει τη φιλοξενία με δράσεις κοινωνικής ένταξης τους. Ο
Άνεμος Ανανέωσης (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) προχώρησε, στην
δημιουργία και λειτουργία του WELCOMMON σε συνεργασία με την Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του
προγράμματος για την επανεγκατάσταση των προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια συστήματος ελέγχου πρόσβασης για
τις ανάγκες υλοποίησης του έργου λειτουργίας του Ξενώνα.
Χρονική διάρκεια του έργου: Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί
άμεσα και όχι μετά τις έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: έως και 23/9/2016 14:00 μ.μ
Τόπος Υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αντίτυπο στη
Γραμματεία του Ξενώνα Welcommon (Καποδιστρίου 4, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στο
email: welcommon.project@gmail.com σε μορφή .pdf, υπογεγραμμένο από τον
νόμιμο εκπρόσωπο, με ένδειξη «για την πρόσκληση προμήθειας Λογισμικού».
Διευκρινίσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν σχετικές διευκρινήσεις
αποστέλλοντας τα ερωτήματά τους στο email welcommon.project@gmail.com με την
ένδειξη: «διευκρινήσεις για την προμήθεια συστήματος ελέγχου πρόσβασης του
Ξενώνα Welcommon» ή τηλεφωνικά στο 210-3810646 (Δευτ έως Παρ. 8:00-16:00).
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα εκτός
πιθανά των αναγκαίων τεχνικών όρων, που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
Δεν είναι δεκτές χειρόγραφες προσφορές.
Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
χρονικό διάστημα μέχρι την κατακύρωση του έργου, για την οποία θα ενημερωθούν
ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
Τιμές: Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ (€) και να αναγράφονται ολογράφως και
αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το έργο. Για την σύγκριση των προσφορών θα
λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή άνευ ΦΠΑ.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές :
 Πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης (software)
Εύχρηστο σύστημα έκδοσης καρτών με λογισμικό φιλικό προς τον χειριστή
Ελεγχος προσέλευσης και εργασίας προσωπικού, δωματίων επισκεπτών κλπ.
Να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης On-Line Εικονικού Δικτύου το οποίο θα μας
παρέχει την δυνατότητα προσθήκης οποιασδήποτε κλειδαριάς στο μέλλον καθώς
επίσης και άλλου προϊόντος της ίδιας εταιρείας, σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου,
χωρίς να απαιτείται καλωδίωση.
Μέσω του εξοπλισμού καταχώρησης ή διαγραφής των ηλεκτρονικών καρτών
πρόσβασης στο χώρο της υποδοχής ή σε άλλο σημείο ο χειριστής να έχει την
δυνατότητα να παρακολουθήσει και να ελέγξει οποιαδήποτε κλειδαριά, wall reader, ή
ακόμη και energy saver, μέσω των καρτών οι οποίες θα λειτουργούν ως φορείς
(carriers) μεταφοράς των δεδομένων.
Το πρόγραμμα και κατ επέκταση οι ηλεκτρονικές κλειδαριές να υποστηρίζουν μεγάλη
ποικιλία από τεχνολογία καρτών όπως DESFIRE, DESFIRE EV1, Mifare, Mifare
Plus, Ultralight C.
Οι καταχωρημένες πληροφορίες χαμηλής μπαταρίας να μεταδίδονται στο κεντρικό
σύστημα μέσω των καρτών.
 Επιτοίχιους αναγνώστες καρτών (wall readers)
Να μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του χώρου για τον έλεγχο
πρόσβασης on line.
Να μπορούν να συνεργαστούν με ηλεκτρικές κλειδαριές όλων των τύπων.
RFID τεχνολογία.
Η επικοινωνία μεταξύ κάρτας και αναγνώστη να είναι κρυπτογραφημένη.


Ηλεκτρονικές κλειδαριές (άνευ καλωδιώσεων)

Άμεση εφαρμογή στις υφιστάμενες πόρτες χωρίς καμία τροποποίησή τους και χωρίς
την ανάγκη ύπαρξης καλωδιώσεων.
Να προσαρμόζεται σε υπάρχουσα εσωτερική μηχανική κλειδαριά της πόρτας χωρίς
να
χρειάζεται
ειδική
εσωτερική
κλειδαριά.
Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης σε πόρτες πάχους από 30 έως 115 mm
καθώς και δυνατότητα αντικατάστασης οποιαδήποτε παλαιάς κλειδαριάς με νέα
ευρωπαϊκού τύπου ή τύπου Meroni.
Η τοποθέτηση να μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε καινούρια ή παλαιά ξύλινη,
αλουμινένια ή γυάλινη πόρτα.
Να έχουν λεπτό και διακριτικό σχεδιασμό, μεγάλη ποικιλία επιλογής σε πόμολα,
δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων σε RAL.
Να παρέχονται έτοιμες πρόσθετες «πλάκες» επικάλυψης παλιών πόμολων εάν
απαιτηθεί.
Τα πόμολα να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX 316) ή υψηλής
ποιότητας ορείχαλκο.
Ο βαθμός στεγανότητας να είναι κατάλληλος για εσωτερικό χώρο.
Να μην υπάρχουν καθόλου σχισμές (η κάρτα απλά να πλησιάζει τον αισθητήρα).

Οι Θερμοκρασίες ομαλής λειτουργίας των κλειδαριών να είναι από 0 έως +50° και
υγρασία μέχρι και 95%.
Να λειτουργεί με απλές αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40.000
ανοιγμάτων ενώ η αλλαγή των μπαταριών να είναι εύκολη αφαιρώντας το κάλυμμα
της κλειδαριάς.
Να γίνεται αποθήκευση των τελευταίων κινήσεων στην μνήμη της κλειδαριάς.
Να υπάρχει οπτική και ηχητική ένδειξη των λειτουργιών της κλειδαριάς (άνοιγμα,
έγκυρη
κάρτα,
άκυρη
κάρτα,
χαμηλή
μπαταρία,
κλπ)
Να μην σβήνουν οι πληροφορίες από την μνήμη της κλειδαριάς όταν εξαντληθούν οι
μπαταρίες.
Η κλειδαριά να μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να μένει σε κατάσταση "πάντα
ανοιχτή", ή "πάντα ανοιχτή σε συγκεκριμένες ώρες" ΄ή "κλειδωμένη συνέχεια αν
παρουσιαστεί κάρτα κλειδώματος" ή "ξεκλείδωτη συνέχεια αν παρουσιαστεί κάρτα
ξεκλειδώματος".
Να έχει τα κάτωθι πιστοποιητικά ασφαλείας:
 CE
 Aντιβανδαλιστικής προστασίας: όλα τα ηλεκτρονικά μέρη της κλειδαριάς να
βρίσκονται πρός το εσωτερικό μέρος του δωματίου (EN 60950-1/A11/A1/A12)
 EN1634 και 1Ei60


EN 302 291-1 V1.1.1



EN 302 291-2 V1.1.1



EN 301 489-3 V1.4.1



EN 301 489-1 V1.9.2



Ανέπαφες κάρτες πρόσβασης

Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα κάρτες με διαφορετική αποθήκευση
μνήμης.
Η κάθε κάρτα-κλειδί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα πολλών θυρών
χωρίς την ανάγκη επαναπρογραμματισμού της κάρτας.
Η επικοινωνία μεταξύ κάρτας και κλειδαριάς να είναι κρυπτογραφημένη.


Περιφερειακός εξοπλισμός

Να υπάρχει συσκευή ανάγκης (Emergency open): Να μπορεί να ανοίξει από έξω με
ηλεκτρονικό τρόπο αν χρειάζεται.
Να υπάρχει συσκευή προγραμματισμού κλειδαριών (key programmer)
Να υπάρχει συσκευή προγραμματισμού καρτών (card programmer)
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ξενώνας Welcommon, Καποδιστρίου 4, Αθήνα.
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού.

Περιεχόμενο προσφορών:
Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
 Επιστολή υποβολής προσφοράς αναλυτικά και ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία
 Περιγραφή του Προσφέροντος: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, όνομα του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά.
 Περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναλυτική αναφορά στους
κανόνες υλικών που χρησιμοποιούνται, συνοδευμένη από σχετικό υλικό
τεκμηρίωσης. Τα κατατιθέμενα prospectus πρέπει να επαληθευθούν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.
 Οικονομική προσφορά: Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οφείλει να διατυπώνεται ολογράφως και
αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) αναλυτικά για κάθε προσφερόμενο
είδος και συνολικά. Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ.
Κριτήρια Αξιολόγησης:
 Συνολικό κόστος
 Χρόνος παράδοσης, λόγω επειγουσών αναγκών.
 Εκπαίδευση προσωπικού και τεχνική υποστήριξη.

