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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι καινούρια πρώτης χρήσης, αρίστης ποιότητας γνωστών τύπων και ευφήμων
εργοστασίων κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και θα συνοδεύονται με έντυπο εγγύησης.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών αναφέρονται (ενδεικτικά) .Για όσα υλικά δεν αναφέρονται τεχνικές προδιαγραφές
υπάρχουν υποδείξεις στον προϋπολογισμό της μελέτης.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ HD

Ποιότητα βίντεο ≥ HD 1080p στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Οπτικό πεδίο 90° με μηχανική μετατόπιση 260° και κλίση 130°
Ζουμ Full ≥ HD 10X χωρίς απώλεια ποιότητας
Αυτόματη εστίαση
Φακός κάμερας εξαιρετικής ποιότητας
Τηλεχειριστήριο
Πολλές επιλογές στήριξης
Άμεση σύνδεση μέσω USB
Λειτουργία με τις περισσότερες εφαρμογές
τηλεδιάσκεψης
Υποδοχή ασφαλείας Kensington
3 προκαθορισμένες θέσεις κάμερας
Εφαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Λοιπά
Για όσα αντικείμενα ισχύει απαρέγκλιτα ότι:





Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο.
Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE & συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή
CEVELEC ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.
Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές Νόρμες.
Θα είναι (κατά προτίμηση) Ευρωπαϊκής ή Ελληνικής κατασκευής.

2. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.







Η επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών θα γίνεται σε συνεννόηση με την υπηρεσία και θα είναι σύμφωνα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα σε τόπο και
χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από ειδοποίησή της, ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί
ποινή απορρίψεως της προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ειδοποίηση του.
Η προσκόμιση δείγματος ενδέχεται να υποβοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης στη διαπίστωση της
ανταπόκρισης των προσφερόμενων ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.
Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η Χώρα προέλευσης θα είναι καταγραμμένη επάνω στο υλικό ή στο κουτί συσκευασίας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (λοιπά),
όπως αναλύεται παραπάνω.
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