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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

                                 

                                     

ΠΡΟΣ: ISS SECURITY 

∆/νση: Κηφησίας 280, ΤΚ 15232, Αθήνα 

FAX: 2130113301 

  

 

Θέµα: Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά µε την διακήρυξη αριθµ. 11/2014  

ΣΧΕΤ: α) Ο διαγωνισµός Φ.23/4250/11.09.2014 (διακήρυξη αριθµ. 11/2014) 

β) Το µε αρ. πρωτ. 92/22.09.2014 e-mail της εταιρείας ISS Security. 

                                                                       

       Σε απάντηση του β) σχετικού σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Στην προκήρυξη προβλέπεται (σελίδα 23): «Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT στην Ελλάδα ώστε 

να επιτύχει την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση του προσφερόµενου συστήµατος µε το 

τηλεφωνικό κέντρο ALCATEL-LUCENT που διαθέτει το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

Προκειµένου να πιστοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση ο υποψήφιος ανάδοχός θα 

πρέπει να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά βεβαίωση είτε από του 

κατασκευαστικό οίκου ALACTEL-LUCENT  είτε από το επίσηµο διανοµέα του 

κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα, ότι είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης του 

οίκου ALCATEL-LUCENT.» 

 

Η απαίτηση µπορεί να καλυφθεί και από υπεργολάβο ή συνεργάτη του υποψήφιου 

αναδόχου ο οποίος θα καλύπτει την απαίτηση της προκήρυξης να είναι πιστοποιηµένος 

συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT στην Ελλάδα, µε την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα προσκοµίσει αφενός υπεύθυνη δήλωση του 

υπεργολάβου-συνεργάτη του ότι αποδέχεται τη συνεργασία µε τον υποψήφιο ανάδοχο για 

τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου και αφετέρου τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

πιστοποίησης του  υπεργολάβου-συνεργάτη από τον οίκο  ALCATEL-LUCENT στην 

Ελλάδα. 

 

2. Στη προκήρυξη προβλέπεται (σελίδα 16): «Μπάρες πανικού σε εξόδους διαφυγής 

Εκτός της αντιδιαρρηκτικής προστασίας θα τοποθετηθούν µπάρες αντιπανικού σε 

όλες τις θύρες διαφυγής που οδηγούν στον προαύλιο χώρο, οι οποίες θα ανοίγουν 
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µόνο από την έσω πλευρά. Θα πραγµατοποιηθεί  site-survey όσον αφορά την 

καταλληλότητα της θύρας να δεχτεί την µπάρα αντιπανικού. Ενδεικτικές σηµάνσεις 

επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε θύρα.» 

Με δεδοµένο ότι στα υφιστάµενα κτήρια του ΤΕΙ Ηπείρου ενδέχεται οι υπάρχουσες θύρες 

να µην είναι όλες κατάλληλες για να δεχθούν µπάρα αντιπανικού, συστήνουµε στην 

προκήρυξη ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να πραγµατοποιήσει site-survey ώστε στην 

προσφορά του να προτείνει τόσες µπάρες αντιπανικού όσες και υπάρχουσες θύρες που 

κατά την κρίση του είναι κατάλληλες για να τις δεχθούν. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίµηση 

του Ιδρύµατος είναι ότι η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον έντεκα (11) 

µπάρες αντιπανικού για ισάριθµες θύρες.         

 

 

3. Στην προκήρυξη προβλέπεται (σελίδα 14): «Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει 

να είναι πλήρως συνεργάσιµο µε το λογισµικό του υπάρχοντος συστήµατος 

ωροµέτρησης που έχει ήδη προµηθευτεί και εγκαταστήσει το ΤEΙ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει το σύστηµα ωροµέτρησης SUPRIMA BIOSTAR της εταιρείας 

SUPRIMA. 

 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 

Πρωτοκόλλου. 

2. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 

3. Ιστοσελίδα ΤΕΙ Ηπείρου. 

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 

 


