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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Ο Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας«ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ» 

του ∆ήµου ∆εσκάτης πρόκειται να προβεί στην προµήθεια Συστήµατος 

Ωροµέτρησης προσωπικού  για να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Παιδικός 

σταθµός ∆εσκάτης και Παιδικός σταθµός Καρπερού. 

Τα προς προµήθεια είδη θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

RFID Ωροµέτρηση προσωπικού και ¨Ελεγχος πρόσβασης 

µε φωνητικά µηνύµατα, θύρα USB & Ethernet 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Είναι ένα σύστηµα ωροµέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης για τη 

καταγραφή του χρόνου παρουσίας και τον έλεγχο εισόδου-εξόδου εργαζοµένων 

και επισκεπτών της επιχείρησης ή  

του οργανισµού. Το Σύστηµα καταγραφής χρόνου εργασίας να έχει µεγάλη 

χωρητικότητα χρηστών και εγγραφών-κινήσεων. 

 

Οι χρήστες να αναγνωρίζονται από το σύστηµα µε τη χρήση κωδικού πρόσβασης  

ή µε επαγωγική κάρτα RFID ή µε συνδυασµό αυτών για µεγαλύτερη ασφάλεια 

και εγκυρότητα. Μεταξύ άλλων, η συσκευή να προσφέρει υποδοχή USB Pen 

Drive, ρελέ για απευθείας σύνδεση µε ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά, και να 

ανταποκρίνεται µε ηχητικά, οπτικά και φωνητικά µηνύµατα. 

 



Να λειτουργεί ως αυτόνοµο σύστηµα ελέγχου πρόσβασης και ωροµέτρησης 

προσωπικού αλλά να περιλαµβάνει και πολλές εναλλακτικές επιλογές σύνδεσης 

µε Η/Υ, πίνακα ελέγχου πρόσβασης, άλλα συστήµατα ωροµέτρησης προσωπικού 

και συστήµατα ελέγχου πρόσβασης, κ.α. 

 

Ως ρολόι παρουσίας προσωπικού, προτείνεται η χρήση του µε το professional 

πρόγραµµα ωροµέτρησης προσωπικού για την επεξεργασία των σχετικών 

εγγράφων και την έκδοση αναλυτικών αναφορών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

   

 Σύστηµα ωροµέτρησης προσωπικού και ελέγχου πρόσβασης 

 Οθόνη lcd 3’’ inch 

 Αναγνώριση χρηστών µε επαγωγική κάρτα RFID ( RF ) 

 Αναγνώριση χρηστών µε επαγωγική κάρτα Mifare ( προαιρετικά ) 

 Αναγνώριση κωδικού πρόσβασης ( PW ) 

 Χωρητικότητα 3000 χρηστών στη µνήµη 

 Χωρητικότητα 100.000 εγγραφών στη µνήµη 

 Αυτόνοµη λειτουργία ( Standalone ) 

 Σύνδεση µε Η/Υ µέσω TCP/IP, miniUSB 

 Είσοδος και έξοδος πρωτοκόλλου Wiegand 

 Υποδοχή USB για µεταφόρτωση εγγραφών και χρηστών 

 Φωνητική ανταπόκριση επιβεβαίωσης στο χρήστη 

 Υπολογισµός ωρών εργασίας 

 Οπτικο-ακουστικά µηνύµατα επιβεβαίωσης/απόρριψης 

 Πληκτρολόγιο 10 αριθµητικών & 6 πλήκτρων λειτουργιών 

 Υποστήριξη κωδικού έργου 6 ψηφίων 

 Εποπτεία κινήσεων σε πραγµατικό χρόνο ( Realtime Monitoring ) 

 Ρελέ ( COM, NO, NC ) για σύνδεση µε ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά, ή άλλα 

συστήµατα 

 Σύνδεση µε πίνακα ελέγχου πρόσβασης, κουµπί εξόδου 

 Πρόγραµµα για διαχείριση προσωπικού απεριορίστων χρηστών 

  Εξαγωγή δεδοµένων σε Excel 

 ∆ιατήρηση αρχείου σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

 Τροφοδοσία 12 V ή µέσω USB 

 

                               
 



                                              ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Περιγραφή Μονάδα  Ποσότητα Τιµή  

Μονάδος 

Καθαρό Ποσό 

  Μέτρησης    

1 Ρολόι παρουσίας 

Ανάγνωση µε Proxlmlty cart 

ΤΕΜ. 2 775,00 1.550,00 

2 ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΜ. 10 5,00 50,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00 

    Φ.Π.Α. 24% 384,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.984,00 

                                                                                                                                               

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α΄147/08-08-16). 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των άρθρων 73 παρ. 1 και 2 και 93 περ. β΄ του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 παρ. 9 και 15 του Ν. 

4497/2017 παρακαλούµε, θα πρέπει να µας προσκοµίσετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Οικονοµική Προσφορά 

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

  (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016) 

γ. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης 

του νοµικού προσώπου. (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

δ. Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µε 

αντιπρόσωπό του.  

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του ΝΠ∆∆ στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 

∆εσκάτης έως στις 18 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ.. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Γραφείο του ΝΠ∆∆, τηλ. 

24623 51122 στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

        
                                               Η Πρόεδρος ∆Σ 

                                    
                                                                       
                                                                        Στάθη Σοφία  


