ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1. ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1.1 κοπόσ του ζργου είναι θ προμικεια
τριϊν ειδικά τροποποιθμζνων (03)
οχθμάτων επιτιρθςθσ τφπου VAN
4x4 *ονομαηόμενο εφ’ εξισ Κινθτι
Μονάδα Επιτιρθςθσ (ΚΜΕ)+.
1.1.2 Η KME κα χρθςιμοποιθκεί με ςκοπό
τθν
επιςταμζνθ
καλάςςια
επιτιρθςθ κακϊσ και για τθν
κάλυψθ ςυγκεκριμζνων τομζων
που δεν δφναται να επιτθρθκοφν
με τα υπάρχοντα μζςα επιτιρθςθσ.
Η
ενςωμάτωςθ
αιςκθτιρων
ραντάρ, θλεκτρο-οπτικϊν και
λοιποφ
εξοπλιςμοφ,
κα
ςυμμορφϊνεται με τθ ςτρατθγικι
του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ
υνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ
FRONTEX.
1.1.3 Η προμικεια του ςυνόλου του
εξοπλιςμοφ
μαηί
με
τισ
απαραίτθτεσ
υπθρεςίεσ
των
ελζγχων-εγκαταςτάςεωνδιαςυνδζςεων ςυνίςτανται για τθν
Ανακζτουςα Αρχι ωσ λφςθ «με το
κλειδί ςτο χζρι» (turn key
solution). ε περίπτωςθ που
απαιτθκοφν
αναβακμίςεισ
ι
επιπλζον
εξοπλιςμόσ
ι/και
επιπρόςκετεσ εργαςίεσ για τθν
άρτια λειτουργία του ςυςτιματοσ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
παρόντοσ
και
δεν
ζχουν
προβλεφκεί, τότε αυτά κα
προςφερκοφν και κα υλοποιθκοφν
με μζριμνα και ευκφνθ του
Αναδόχου,
δίχωσ
οικονομικι
επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.2.1. Παρζχεται

κατάλλθλα

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

διαςκευαςμζνο αυτοκινοφμενο όχθμα
τφπου VAN (ΚΜΕ), που κα φζρει
αιςκθτιρεσ επιτιρθςθσ (ραντάρ, κερμικι
κάμερα και κάμερα θμζρασ-νφχτασ) και
λοιπό
εξοπλιςμό
τα
οποία
κα
ολοκλθρϊνονται
ςε
ζνα
ενιαίο
πλθροφοριακό ςφςτθμα διοίκθςθσ και
ελζγχου.
1.2.2. Η ΚΜΕ κα φιλοξενεί τουλάχιςτον
δφο
(2)
“κρυφοφσ”
εργονομικοφσ
ςτακμοφσ εργαςίασ, ςτο πίςω μζροσ του
οχιματοσ.
1.2.3. Σα
υποςυςτιματα
τθσ
ΚΜΕ
τροφοδοτοφνται με ςτακεροποιθμζνθ
θλεκτρικι ιςχφ από κατάλλθλο ςφςτθμα
τροφοδοςίασ ιςχφοσ αποτελοφμενο από
ςυςτοιχία επαναφορτιηόμενων μπαταριϊνγεννιτρια. τθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ
θλεκτρικισ τροφοδοςίασ, κα πρζπει να
υφίςταται μονάδα UPS ικανι να παρζχει
ενζργεια ςτθν ΚΜΕ, ϊςτε να κακίςταται
εφικτόσ ο αςφαλισ τερματιςμόσ τθσ
λειτουργίασ των ςυςτθμάτων τθσ εντόσ
ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ.
1.2.4. Σο ραντάρ και τα θλεκτροπτικά
ςυςτιματα κα τοποκετθκοφν πάνω ςε
ειδικζσ αντικραδαςμικζσ βάςεισ ςτιριξθσ,
ςε ζναν (01) ι το πολφ δφο (02)
τθλεχειριηόμενουσ
και
θλεκτρικά
υποβοθκοφμενουσ ι/και πνευματικοφσ
ι/και
υδραυλικοφσ,
πτυςςόμενουσ
μεταλλικοφσ
ιςτοφσ,
κλιμακωτά
αναπτυςςόμενουσ
και
πλιρωσ
αυτοματοποιθμζνθσ
ανάπτυξθσ
(αναλυτικότερθ περιγραφι ςτο κεφάλαιο
12) μζςα από κατάλλθλα διαςκευαςμζνθ
υδατοςτεγι κρφπτθ/εσ. Οι ανωτζρω
αιςκθτιρεσ κα πρζπει να μποροφν να
αναπτυχκοφν ταυτόχρονα δίχωσ να
επθρεάηεται θ λειτουργικι τουσ ικανότθτα,
να ςυμπτυχκοφν και να καλυφκοφν
πλιρωσ μζςα ςτο όχθμα ι εναλλακτικά
εντόσ υπερκαταςκευισ που όμωσ δεν κα
αποκαλφπτει τθν φπαρξι τουσ.
1.2.5. Η πλιρθσ κάλυψθ των αιςκθτιρων
εντόσ του οχιματοσ χωρίσ τθν φπαρξθ
υπερκαταςκευϊν είναι επικυμθτι και κα
βακμολογείται με επιπλζον βακμοφσ.
1.2.6. Για τθν λειτουργία τθσ ΚΜΕ κα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΟΤΜΕΝ
Ο

ΝΑΙ
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αναπτυχκοφν ανεξάρτθτεσ κεκαλυμμζνεσ
καλωδιακζσ υποδομζσ για τθν τροφοδοςία
των υποςυςτθμάτων αυτισ και για τθν
μεταφορά δεδομζνων.
1.2.7. Όλοσ ο θλεκτρονικόσ, θλεκτρικόσ και
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα
εγκαταςτακεί ςτθ ΚΜΕ κα είναι ανκεκτικισ
καταςκευισ,
ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ,
τελευταίασ παραγωγισ, καινοφργιοσ και
αμεταχείριςτοσ, ςυμπαγισ, βιομθχανικοφ
τφπου (rugged), αποδοτικόσ, με όςο το
δυνατόν
χαμθλότερθ
κατανάλωςθ
ενζργειασ.
1.2.8. τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ κα
εγκαταςτακοφν θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ
(Η/Τ) βιομθχανικοφ τφπου (rugged) ι
εμπορικοφ τφπου με τισ κατάλλθλεσ
επιδόςεισ και διεπαφζσ (interfaces) για
διαςφνδεςθ με όλα τα υποςυςτιματα.
1.2.9. Εφόςον οι Η/Τ δεν είναι φορθτοί να
εγκαταςτακοφν οκόνεσ βιομθχανικοφ
τφπου (rugged) ι εμπορικοφ τφπου για
τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ.
1.2.10.
Θα
εγκαταςτακεί
ολοκλθρωμζνο
ςφςτθμα
επίγειασ
αςφρματθσ ευρυηωνικισ επικοινωνίασ
(2G/3G/4G-LTE) και κα παραςχεκεί θ
αντίςτοιχθ
υπθρεςία
(ςυμβόλαιο
ςφνδεςθσ με τθλεπικοινωνιακό πάροχο με
ελάχιςτο όριο κίνθςθσ δεδομζνων 10 GB /
μινα) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ.
1.2.11. Θα
εγκαταςτακεί
ςφςτθμα
επίγειασ αςφρματθσ επικοινωνίασ φωνισ
VHF/UHF και κα δθλωκεί.
1.2.12. Θα
εγκαταςτακεί
ςφςτθμα
κλιματιςμοφ ςτο διαμζριςμα του οδθγοφ
και των χειριςτϊν με δυνατότθτα ψφξθσ
και κζρμανςθσ.
1.2.13. Θα
εγκαταςτακεί
ςφςτθμα
κλιματιςμοφ
ςτο
διαμζριςμα
του
εξοπλιςμοφ με δυνατότθτα ψφξθσ.
1.2.14. Η ΚΜΕ κα περιλαμβάνει επίςθσ
δζκτθ AIS, δζκτθ GPS, ψθφιακι μαγνθτικι
πυξίδα και αποςταςιόμετρο (LRF).
1.2.15. H προβολι των ςυςχετιηόμενων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

NAI
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ςτόχων και λοιπϊν πλθροφοριϊν από το
ςφνολο των αιςκθτιρων ςτουσ ςτακμοφσ
εργαςίασ των χειριςτϊν κα γίνεται μζςω
ενόσ
Ολοκλθρωμζνου
υςτιματοσ
Διοίκθςθσ
και
Ελζγχου
(ΟΔΕ)
παρακυρικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο
κα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα
υπόβακρα,
χάρτεσ,
εργαλεία
και
λειτουργίεσ προσ εκπλιρωςθ του ςκοποφ
του ζργου, όπωσ οι απαραίτθτοι επίγειοι
και ναυτικοί ψθφιακοί χάρτεσ τθσ Ελλάδασ
(ελλθνικό SRR/FIR) με τισ αντίςτοιχεσ
άδειεσ χριςθσ.
1.2.16. Η ΚΜΕ κα δζχεται εξωτερικι
τροφοδοςία ρεφματοσ με κατάλλθλο
καλϊδιο
και να ζχει τθ δυνατότθτα
εφεδρικισ παροχισ ρεφματοσ μζςω
φορθτισ θλεκτρογεννιτριασ
1.2.17. Η ΚΜΕ κα διακζτει τζςςερισ
κρυφζσ πλευρικζσ καταγραφικζσ κάμερεσ
αςφάλειασ (μία ςε κάκε πλευρά του
οχιματοσ) με alarm ανίχνευςθσ εντοπιςμοφ
κίνθςθσ,
δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ ςτθν οκόνθ των
χειριςτϊν
και
φίλτρα
ρφκμιςθσ
ευαιςκθςίασ ι απενεργοποίθςθσ.
1.2.18. Επιπλζον
κα
υφίςταται
θ
δυνατότθτα
καταγραφισ
πινακίδων
οχθμάτων από τισ προαναφερόμενεσ
κάμερεσ αςφαλείασ (μπροςτά και πίςω) ι
εναλλακτικά από επιπλζον κάμερεσ.
1.2.19. Θα πρζπει θ λειτουργικότθτα τθσ
ΚΜΕ και τα υποςυςτιματα τθσ ςε
κατάςταςθ
λειτουργίασ
να
μθν
επθρεάηονται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΟΤΜΕΝ
Ο

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΣΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
2.1.

Λειτουργία θμζρα και νφκτα

2.2. Ανάλυςθ≥ 640x480 (pixels) ι 625
(lines)
2.3.

Ζξοδοσ εικόνασ βίντεο

2.4.

Θερμοκραςιακό εφροσ λειτουργίασ

2.5.

Ο κερμικόσ ανιχνευτισ κα είναι

ΝΑΙ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΟΤΜΕΝ
Ο
ΝΑΙ
Σουλάχιςτ
ον -10°C
ζωσ 50°C
ΝΑΙ
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ψυχόμενου τφπου, ακόρυβθσ λειτουργίασ
και χαμθλισ κατανάλωςθσ.
2.6. Θα διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ
αυτόματθσ
και
προγραμματιςμζνθσ
εςτίαςθσ και χειροκίνθτθ κατόπιν επιλογισ
από το χειριςτι, θ οποία δεν κα
επθρεάηεται
από
κερμοκραςιακζσ
αλλαγζσ.
2.7.

Ψθφιακι μεγζκυνςθ (digital zoom)

2.8. υνεχισ οπτικι μεγζκυνςθ μεταξφ
των πεδίων κζαςθσ χωρίσ απϊλεια τθσ
εικόνασ.
2.9. Θα
διακζτει
δυνατότθτα
παρατιρθςθσ ςε ςτενό (NFOV) και ευρφ
πεδίο (WFOV).
2.10. Να διακζτει λειτουργία αυτόματου
ιχνθλάτθ ςτόχων (automatic video tracker)
2.11. Δυνατότθτα ανίχνευςθσ (detection)
ανκρϊπινου ςτόχου κατά STANAG 4347
(1.8μ Χ 0.5μ) (μεγαλφτερθ απόςταςθ
ανίχνευςθσ των 10 χλμ κα αξιολογείται
κετικά με βιμα 1 χλμ)
2.12. Δυνατότθτα
αναγνϊριςθσ
(recognition) ανκρϊπινου ςτόχου κατά
STANAG 4347 (1.8μ Χ 0.5μ) (μεγαλφτερθ
απόςταςθ ανίχνευςθσ των 4 χλμ κα
αξιολογείται κετικά με βιμα 1 χλμ)
2.13. Δυνατότθτα
ταυτοποίθςθσ
(identification) ανκρϊπινου ςτόχου κατά
STANAG 4347 (1.8μ Χ 0.5μ) (μεγαλφτερθ
απόςταςθ ανίχνευςθσ του 2 χλμ κα
αξιολογείται κετικά με βιμα 1 χλμ)
2.14. Δυνατότθτα ανίχνευςθσ (detection)
μικροφ ςκάφουσ κατά STANAG 4347 (2.3μ
Χ 2.3μ) (μεγαλφτερθ απόςταςθ ανίχνευςθσ
των 15 χλμ κα αξιολογείται κετικά με βιμα
1 χλμ)
2.15. Δυνατότθτα
αναγνϊριςθσ
(recognition) μικροφ ςκάφουσ κατά
STANAG 4347 (2.3μ Χ 2.3μ) (μεγαλφτερθ
απόςταςθ των 7 χλμ ανίχνευςθσ κα
αξιολογείται κετικά με βιμα 1 χλμ)
2.16. Δυνατότθτα

ταυτοποίθςθσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥ 12Χ

ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΟΤΜΕΝ
Ο
≥ 10 χλμ

≥ 4 χλμ

≥ 2 χλμ

≥15 χλμ

≥7 χλμ

≥ 4χλμ
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(identification)
μικροφ ςκάφουσ κατά
STANAG 4347 (2.3μ Χ 2.3μ) (μεγαλφτερθ
απόςταςθ ανίχνευςθσ των 4 χλμ κα
αξιολογείται κετικά με βιμα 1 χλμ)
2.17. Θα ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα
CE ςφμφωνα με κατάλλθλεσ οδθγίεσ
(directives) (κα φζρει νόμιμα τθ ςιμανςθ
CE) κακϊσ και τα πρότυπα MIL-STD—
461F/810F και IP66 ι ιςοδφναμα πρότυπα,
όπωσ αυτά ιςχφουν.
2.18. Να διακζτει διεπαφι TCP/IP
2.19. Θα διακζτει ςτακεροποίθςθ εικόνασ
(όπωσ περιγράφεται ςτο κεφαλαιο 5)
2.20. Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο
λογιςμικό / οδθγοφσ (APIs/SDKs) ι/και να
χρθςιμοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίασ
ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ προκειμζνου είναι
δυνατι θ διαςφνδεςι του με ζτερα
ςυςτιματα επιτιρθςθσ του Λ-ΕΛΑΚΣ.
2.21. Θα
υπάρχει
θ
δυνατότθτα
προςαρμογισ
άλλων
αντικειμενικϊν
φακϊν και κερμικϊν αιςκθτιρων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΣ
ΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΣΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΑ
3.1. Θα διακζτει ςτακεροποίθςθ εικόνασ
3.2. Ζξοδο εικόνασ βίντεο
3.3. Θα διακζτει αιςκθτιρα τφπου CCD ι
CMOS
3.4. Ανάλυςθ
3.5. Οπτικι μεγζκυνςθ (zoom)
3.6. Θα λειτουργεί ικανοποιθτικά με
χαμθλι ςτάκμθ φωτιςμοφ περιβάλλοντοσ.
3.7. Δυνατότθτα αλλαγισ τθσ εικόνασ από
ζγχρωμθ ςε αςπρόμαυρθ
3.8. Λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο (Signal
to Noise Ratio - SNR)
3.9. Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ με άλλθ
κάμερα ι προςαρμογισ άλλων φακϊν με
καλφτερα εςτιακά χαρακτθριςτικά.

NAI
NAI
NAI

≥ 720p
(HD)
≥ 30x
≤ 1 lux

NAI

≥ 45 dB

ΠΡΟΑΙΡΕΣ
ΙΚΟ

ελ. 6 από 36

3.10. Θα ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα
CE ςφμφωνα με κατάλλθλεσ οδθγίεσ
(directives) (κα φζρει νόμιμα τθ ςιμανςθ
CE) κακϊσ και MIL-STD-461F / 810F και
IP66 ι ιςοδφναμα πρότυπα, όπωσ αυτά
ιςχφουν.
3.11. Θερμοκραςιακό εφροσ λειτουργίασ
3.12. Θα διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ
αυτόματθσ εςτίαςθσ και χειροκίνθτθ
κατόπιν επιλογισ από το χειριςτι, θ οποία
δεν κα επθρεάηεται από κερμοκραςιακζσ
αλλαγζσ.
3.13. Δυνατότθτα ανίχνευςθσ (detection)
ανκρϊπινου ςτόχου (1.8μ Χ 0.5μ)
3.14. Δυνατότθτα
αναγνϊριςθσ
(recognition) ανκρϊπινου ςτόχου (1.8μ Χ
0.5μ)
3.15. Δυνατότθτα
ταυτοποίθςθσ
(identification) ανκρϊπινου ςτόχου (1.8μ Χ
0.5μ)
3.16. Δυνατότθτα ανίχνευςθσ (detection)
μικροφ ςκάφουσ κατά (2.3μ Χ 2.3μ)
3.17. Δυνατότθτα
αναγνϊριςθσ
(recognition) μικροφ ςκάφουσ (2.3μ Χ 2.3μ)
3.18. Δυνατότθτα
ταυτοποίθςθσ
(identification) μικροφ ςκάφουσ (2.3μ Χ
2.3μ)
3.19. Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο
λογιςμικό / οδθγοφσ (APIs/SDKs) ι/και να
χρθςιμοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίασ
ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ προκειμζνου είναι
δυνατι θ διαςφνδεςι του με ζτερα
ςυςτιματα επιτιρθςθσ του Λ-ΕΛΑΚΣ.

NAI

Σουλάχιςτ
ον -10°C
ζωσ +50°C
ΝΑΙ

≥ 7 χλμ

≥ 2 χλμ

≥ 1 χλμ

≥ 8 χλμ

≥4 χλμ

≥ 3 χλμ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΣΑΙΟΜΕΣΡΟ LASER
(Laser Range Finder)
4.1. Θα
διακζτει
μικοσ
κφματοσ
λειτουργίασ το οποίο κα είναι αςφαλζσ για
τουσ οφκαλμοφσ (Eye Safe).
4.2. Εμβζλεια
4.3. Ακρίβεια

NAI

≥ 15 Km
≤ +/- 5m
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4.4. Δεν κα εκπζμπει ακτινοβολία ςτο
ορατό φάςμα ι κα διακζτει φίλτρο
απομόνωςθσ ςτθν περίπτωςθ εκπομπισ
ακτινοβολίασ ςτο ορατό φάςμα.
4.5. Θα ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα CE
ςφμφωνα
με
κατάλλθλεσ
οδθγίεσ
(directives) (κα φζρει νόμιμα τθ ςιμανςθ
CE) ι MIL-STD-461F / 810F κακϊσ και IP66
ι ιςοδφναμα πρότυπα, όπωσ αυτά
ιςχφουν.

NAI

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
5.1. Μεταλλικι αντικραδαςμικι βάςθ,
ςτιβαρισ καταςκευισ, ςτακεροποιθμζνθ,
βαρζωσ τφπου.
5.2. Θα διακζτει ςτακεροποιθτι εικόνασ
5.3. Δυνατότθτα
περιςτροφισ
οριηόντιο άξονα (Pan Angle)

ςτον

5.4. Σαχφτθτα περιςτροφισ περί ςτον
οριηόντιο άξονα (Pan Speed)
5.5. Δυνατότθτα
κίνθςθσ
κατακόρυφο άξονα (Tilt Angle)

ςτον

5.6. Σαχφτθτα κίνθςθσ ςτον κατακόρυφο
άξονα (Tilt Speed)

NAI

ΝΑΙ
360°
(ςυνεχόμε
νο)
≥ 20°/sec

τουλάχιςτ
ον από
-30° ζωσ
+30°
≥ 30°/sec

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΡΑΝΣΑΡ ΕΠΙΣΗΡΗΗ
6.1. Θα ανιχνεφει ςτόχουσ που βρίςκονται
ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ
6.2. Θα ανιχνεφει ςτόχουσ οι οποίοι
ειςζρχονται ςτο πεδίο ςάρωςθσ
6.3. Θα μπορεί να απορρίπτει τθν
εμφάνιςθ του ανάγλυφου και άλλων
ςτακερϊν ςτόχων οι οποίοι βρίςκονται
μζςα ςτο πεδίο ςάρωςθσ του.
6.4. Δεν κα επθρεάηεται ςθμαντικά θ
λειτουργία του από τθν εμφάνιςθ ιςχυρϊν
ατμοςφαιρικϊν
φαινομζνων
(ζντονθ
βροχι, χαλάηι, χιόνι, ομίχλθ κλπ.) και κα
μπορεί να τα απορρίπτει.
6.5. Μζςοσ

χρόνοσ

μεταξφ

βλαβϊν

NAI

NAI

NAI

NAI

≥ 5000 h
ελ. 8 από 36

(M.T.B.F)
6.6. Απόςταςθ ανίχνευςθ μικρισ βάρκασςτόχου (από fiberglass, ξφλο ι καουτςοφκ,
μικρά αλιευτικά, μικρά ιςτιοφόρα ι
παρόμοια), βάςει IALA Recommendation
V.128 (φψοσ κεραίασ άνωκεν κάλαςςασ
50m, ανακλαςτικισ επιφάνειασ 1 m2, ASL 1
m, κατάςταςθ καλάςςθσ 4) (μεγαλφτερθ
απόςταςθ ανίχνευςθσ των 8 νμ κα
αξιολογείται κετικά με βιμα 1 νμ)
6.7. Απόςταςθ
ανίχνευςθ
μικροφ
ςκάφουσ-ςτόχου (παράκτια αλιευτικά,
ιςτιοφόρα, ταχφπλοα ι παρόμοια), βάςει
IALA Recommendation V.128 (φψοσ
κεραίασ
άνωκεν
κάλαςςασ
50m,
ανακλαςτικισ επιφάνειασ 3 m2, ASL 2 m,
κατάςταςθ καλάςςθσ 5) (μεγαλφτερθ
απόςταςθ ανίχνευςθσ των 10 νμ κα
αξιολογείται κετικά με βιμα 1 νμ)
6.8. Απόςταςθ ανίχνευςθ ςκάφουσ-ςτόχου
(μικρά μεταλλικά πλοία, ςκάφθ περιπολίασ
ι παρόμοια), βάςει IALA Recommendation
V.128 (φψοσ κεραίασ άνωκεν κάλαςςασ
50m, ανακλαςτικισ επιφάνειασ 100 m2,
ASL 5 m, μζχρι κατάςταςθ καλάςςθσ 7)
(μεγαλφτερθ απόςταςθ ανίχνευςθσ των 15
νμ κα αξιολογείται κετικά με βιμα 1 νμ)
6.9. Ακρίβεια εντοπιςμοφ ςτόχου
6.10. Θα μπορεί να ανιχνεφει πολλαπλοφσ
ςτόχουσ ταυτόχρονα.
6.11. Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ςάρωςθσ
και παρακολοφκθςθσ ςτόχων (track-whilescan)
6.12. Θα
διακζτει
δυνατότθτα
απομόνωςθσ εκπομπισ ςε (νεκρό) τομζα
κατόπιν επιλογισ του χειριςτι
6.13. Θα μπορεί μζςω λογιςμικοφ να
προγραμματιςτεί από το χειριςτι μία
περιοχι ενδιαφζροντοσ (Area of Interest)
βάςει τθσ οποίασ κα παράγονται
ςυναγερμοί
(Alarm
Zone)
όταν
ανιχνεφονται κινοφμενοι ςτόχοι.
6.14. Θα
μπορεί
να
εξάγει
τισ
γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ ενόσ ςτόχου
όταν αυτόσ ανιχνεφεται.

≥ 8 νμ

≥ 10 νμ

≥ 15 νμ

≤5m
≥ 100

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI
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6.15. Θα μπορεί να προβάλει το ςτίγμα
ενόσ ςτόχου ςε ψθφιακό ςφςτθμα
γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων.
6.16. Θα μπορεί να αποκθκεφει το
ιςτορικό
κίνθςθσ
ενόσ
ςτόχου,
πλθροφορίεσ που αφοροφν τον τφπο ι τθν
κατθγορία του ςτόχου, τθν απόςταςθ, τθν
κατεφκυνςθ/πορεία, τθν ταχφτθτα κλπ.
6.17. Δυνατότθτα ςάρωςθσ ςτον οριηόντιο
άξονα.

6.19. Ακρίβεια μζτρθςθσ απόςταςθσ
(Range Accuracy) κατά το διαχωριςμό δφο
ςτόχων
ςτθν
μζγιςτθ
απόςταςθ
εντοπιςμοφ.
6.20. Ακρίβεια μζτρθςθσ ωσ προσ το
Αηιμοφκιο (Azimuth Accuracy)

≥ 90 °

≤ 150m

≤ 0.75°

60°

6.21. Ελάχιςτοσ τομζασ ςάρωςθσ
6.22. Θα
υποςτθρίηει
τθλεχειριςμό
λειτουργιϊν μζςα από κατάλλθλο γραφικό
περιβάλλον, φιλικό και εφκολο ςτθ χριςθ.
6.23. Θα ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα
CE ςφμφωνα με κατάλλθλεσ οδθγίεσ
(directives) (κα φζρει νόμιμα τθ ςιμανςθ
CE) ι MIL-STD-461F / 810F κακϊσ και IP66
ι ιςοδφναμα πρότυπα, όπωσ αυτά
ιςχφουν.
6.24. Θερμοκραςιακό εφροσ λειτουργίασ
6.25. Θα διακζτει ψθφιακά φίλτρα.
αποδοτικά

NAI

8 - 20 GHz

6.18. υχνότθτα λειτουργίασ

6.26. Θα λειτουργεί
ταχφτθτα ανζμου

NAI

με

6.27. Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο
λογιςμικό / οδθγοφσ (APIs/SDKs) ι/και να
χρθςιμοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίασ
ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ προκειμζνου είναι
δυνατι θ διαςφνδεςι του με ζτερα
ςυςτιματα επιτιρθςθσ του Λ-ΕΛΑΚΣ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σουλάχιςτ
ον -10°C
ζωσ +50°C
ΝΑΙ
≥ 80 km/h

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ
ΠΤΞΙΔΑ
ελ. 10 από 36

7.1. Ακρίβεια κατά τον υπολογιςμό τθσ
κζςθσ
7.2. Να είναι ολοκλθρωμζνθ ςτο ςφςτθμα
αιςκθτιρων

≤ 2°

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΤΣΗΜΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ (GPS)
8.1. Ακρίβεια κατά τον υπολογιςμό τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ
8.2. Θα
λαμβάνει
ταυτόχρονα κανάλια

δεδομζνα

από

8.3. Να είναι ολοκλθρωμζνο ςτο ςφςτθμα
αιςκθτιρων

≤5m

≥ 12

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1. Θα αποκθκεφει το ςφνολο τθσ
πλθροφορίασ που εξάγεται από τουσ
αιςκθτιρεσ κακϊσ και τθν πλθροφορία
που κα παράγεται από το ΟΔΕ.
9.2. Θα μπορεί να διατθρεί το ςφνολο των
ιςτορικϊν δεδομζνων (πλθν βίντεο από τισ
κάμερεσ θμζρασ και νφχτασ) για
τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ.
9.3. Θα διακζτει εφαρμογι διαχείριςθσ με
φιλικό ςτθ χριςθ γραφικό περιβάλλον θ
οποία
κα
ςυνεργάηεται
ι
κα
ενςωματϊνεται ςτο ΟΔΕ προκειμζνου να
απλοποιείται θ αποκικευςθ, αναηιτθςθ,
ανάκτθςθ
και
αναπαραγωγι
των
δεδομζνων και βίντεο.
9.4. Θα αποκθκεφει τισ εικόνεσ και
δεδομζνα
ςε
αποκθκευτικό
χϊρο
αποτελοφμενο από αντικραδαςμικοφσ
ςκλθροφσ δίςκουσ τεχνολογίασ SSD ι
ιςοδφναμο.
9.5. Θα υποςτθρίηει καταγραφι βίντεο ςε
ανάλυςθ
τουλάχιςτον
720p
(HD),
τεςςάρων (04) καναλιϊν πραγματικοφ
χρόνου εγγραφισ (real time recording) από
τουλάχιςτον τζςςερισ (04) ανεξάρτθτεσ
πθγζσ ταυτόχρονα, για τουλάχιςτον 24
ςυνεχόμενεσ ϊρεσ.
9.6. Θα καταγράφει εικόνεσ και βίντεο ςε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI

NAI
ελ. 11 από 36

κοινά πρότυπα (π.χ. JPEG, MPEG-4 κ.λπ),
υποςτθρίηοντασ διαφορετικά επίπεδα
ποιότθτασ (compression, bitrate, frames
per sec κ.λπ.) κατόπιν επιλογισ από τον
χειριςτι.
9.7. Ο χειριςτισ κα μπορεί να αναηθτιςει
αποκθκευμζνο
βίντεο
βάςει
ςυγκεκριμζνων
κριτθρίων
όπωσ
θμερομθνίασ, ϊρασ, πθγισ ειςόδου,
περιγραφισ κ.λπ.
9.8. Θα
υποςτθρίηεται
λειτουργία
αρχειοκζτθςθσ παλαιϊν δεδομζνων με τθ
χριςθ αλγορίκμων ςυμπίεςθσ.

NAI

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΤΣΗΜΑ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ
ΙΧΤΟ
10.1. Σο όχθμα κα ζχει αυτόνομο
ςφςτθμα τροφοδοςίασ ιςχφοσ το οποίο κα
επιτρζπει τθν αδιάλειπτθ και ςτακερι
λειτουργία
των
εγκατεςτθμζνων
ςυςτθμάτων.
10.2. Σο αυτόνομο ςφςτθμα τροφοδοςίασ
κα πρζπει να είναι ακόρυβο.
10.3. Σο ςφςτθμα διανομισ κα είναι
ςυνδεδεμζνο ςε μία ςυςτοιχία μπαταριϊν,
θ οποία κα παρζχει ρεφμα ςε ζναν
εναλλάκτθ (inverter) που κα είναι
τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλο χϊρο του
οχιματοσ (εντόσ) και ο οποίοσ κα παρζχει
εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε όλα τα
υποςυςτιματα.
10.4. Θα πρζπει οι μπαταρίεσ να μποροφν
να φορτίηονται με εξωτερικι ςφνδεςθ ςτο
δίκτυο θλ. ρεφματοσ μζςω κατάλλθλου
καλωδίου που κα παρζχεται.
10.5. Θα παρζχεται προζκταςθ καλωδίου
ρεφματοσ (μπαλαντζηα) τουλάχιςτον 10
μζτρων.
10.6. Εξαςφάλιςθ παροχισ ιςχφοσ του
ςυςτιματοσ (μόνο των λειτουργιϊν που
ςχετίηονται άμεςα με τθν ορκι
αιςκθτθριακι λειτουργία) με αυτονομία
του ςε πλιρθ φόρτο (Περιςςότερεσ των 8
ωρϊν κα αξιολογοφνται κετικά με βιμα 4
ωρϊν)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 8 ϊρεσ
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10.7. Για τον ανωτζρω ςκοπό ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει μαηί με τθν προςφορά του,
Μελζτθ
υνολικισ
Κατανάλωςθσ
Ηλεκτρικισ Ενζργειασ του ςυςτιματοσ, και
αρικμόσ μπαταριϊν τροφοδοςίασ. Από τθν
ίδια μελζτθ, να προκφπτει ο μζγιςτοσ
αρικμόσ επαναφορτίςεων των μπαταριϊν
τροφοδοςίασ. Η μελζτθ να είναι πλιρθσ,
ςαφισ και κατανοθτι.
10.8. Να κατατεκοφν οι αναλυτικοί
υπολογιςμοί που ζγιναν για τθν
κατανάλωςθ ενζργειασ ανά ςυςκευι,
κακϊσ επίςθσ και οι παραδοχζσ ι άλλοι
παράγοντεσ που ελιφκθςαν υπόψθ και ςε
πλιρθ λειτουργία του ςυνόλου του
εξοπλιςμοφ του εν λόγω ςυςτιματοσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΤΣΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS)
11.1. Η ΚΜΕ κα διακζτει ςφςτθμα
αδιάλειπτθσ ςτακεροποιθμζνθσ παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ.
11.2. Θα διακζτει λειτουργία αυτοελζγχου
(self test ι self check) κατά τθν εκκίνθςθ
από τθν κζςθ OFF.
11.3. Θα διακζτει θχθτικι ειδοποίθςθ
όταν ανιχνεφονται δυςλειτουργίεσ.
11.4. Θα ςυνδζεται με εξωτερικι πθγι
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ 220 Volts / 50
HZ.
11.5. Θα φιλτράρει τθν παροχι του
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ 220 Volts / 50
HZ από τισ εξωτερικζσ πθγζσ τροφοδοςίασ.
11.6. τθν περίπτωςθ βλάβθσ του UPS κα
διακζτει λειτουργία ByPass, κα μπορεί να
τροφοδοτεί
τισ
ςυςκευζσ
με
ςτακεροποιθμζνθ ιςχφ ζςτω και εάν ςε
περίπτωςθ διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ
(Black Out) δεν ενεργοποιθκεί το
μπαταριοςφςτθμα.
11.7. Θα διακζτει λειτουργία ανίχνευςθσ
υπερφόρτωςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ελ. 13 από 36

11.8. Αυτονομία (ςε πλιρεσ φορτίο)

≥ 10 min

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ
ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΟ Η΄ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ Η’
ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΠΣΤΟΜΕΝΟ ΙΣΟ
12.1. Οι αιςκθτιρεσ κα εγκαταςτακοφν
επί ενόσ (01) ι το πολφ δφο (02) θλεκτρικά
υποβοθκοφμενων ι πνευματικϊν ι
υδραυλικϊν πτυςςόμενων μεταλλικϊν
ιςτϊν.
12.2. Θα είναι ςτιβαρισ και ανκεκτικισ
καταςκευισ από ανοξείδωτο μζταλλο.
12.3. Θα λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ
τουλάχιςτον από -10°C ζωσ +50°C και ςε
ςυνκικεσ υγραςίασ τουλάχιςτον 80%
ςτουσ 40°C.
12.4. Θα πρζπει να μπορεί να ςυμπτυχκεί
και να καλυφκεί πλιρωσ μζςα ςτο όχθμα
(επικυμθτό)
ι
εναλλακτικά
εντόσ
υπερκαταςκευισ.
12.5. Θα
διακζτει
αυτόματο
και
χειροκίνθτο μθχανιςμό κλειδϊματοσ αςφάλειασ κατά τθν ανάπτυξθ και
ςφμπτυξθ του.
12.6. Θα μπορεί να ςυμπτυχκεί πλιρωσ
μζςα ςτο όχθμα όταν υπάρχει διακοπι
ρεφματοσ από τα θλεκτρικά ςυςτιματα.
12.7. Θα μπορεί να αναπτφςςεται
κλιμακωτά πάνω από τθν οροφι του
οχιματοσ.
12.8. Θα είναι πλιρωσ τθλεχειριηόμενοσ
από το διαμζριςμα των χειριςτϊν με
επιπλζον δυνατότθτα χειριςμοφ από ειδικό
μοχλό (joy stick).
12.9. Θα διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ
από υπζρταςθ.
12.10.Θα μπορεί να αναπτυχκεί και να
λειτουργιςει με ταχφτθτα ανζμου
τουλάχιςτον πενιντα (50) χιλιόμετρα ανά
ϊρα χωρίσ να επθρεάηει τθ ςτακερότθτα
του οχιματοσ.
12.11.Θα μπορεί να αναπτυχτεί πλιρωσ ςε
ςφντομο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ςε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΟΤΜΕΝ
Ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≤ 3 λεπτά
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φψοσ ενόσ μζτρου (≥ 1μ.) από τθν οροφι
του οχιματοσ
12.12.Θα μπορεί να ανυψϊςει βάροσ το
οποίο να υπερβαίνει ςε ποςοςτό 25% του
ςυνολικοφ βάρουσ των ςυςτθμάτων που
υποςτθρίηει. Σο βάροσ του ιςτοφ/ων να
μθν υπερβαίνει τα εκατόν είκοςι (≤ 120)
κιλά και δεν κα επθρεάηει τθ ςτακερότθτα
του οχιματοσ
12.13.Θα ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα
CE ςφμφωνα με κατάλλθλεσ οδθγίεσ
(directives) (κα φζρει νόμιμα τθ ςιμανςθ
CE) κακϊσ MIL-STD-461F / 810F και IP66 ι
ιςοδφναμα πρότυπα, όπωσ αυτά ιςχφουν.

ΝΑΙ

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΟΧΗΜΑ
13.1. Κατάλλθλα διαςκευαςμζνα οχιματα
τφπου VAN ι θμιφορτθγό ι με
επικακιμενθ κλειςτι κιβωτάμαξα.
13.2. Επιλεκτικι ι μόνιμθ κίνθςθ και
ςτουσ τζςςερισ (4) τροχοφσ.
13.3. Κάκε όχθμα κα διακζτει αυτόματο
κιβϊτιο ταχυτιτων.
13.4. Κάκε όχθμα κα διακζτει καμπίνα
οδθγοφ/ςυνοδθγοφ
και
καμπίνα
τουλάχιςτον δφο (02) χειριςτϊν με
δυνατότθτα αςφαλοφσ και άνετθσ
μεταφοράσ αυτϊν.
13.5. Κάκε όχθμα κα διακζτει υδραυλικό
τιμόνι ελζγχου με υποβοικθςθ.
13.6. Κάκε όχθμα κα διακζτει υδρόψυκτο
κινθτιρα πετρελαίου diesel
13.7. Iςχφσ
13.8. Χρϊμα
13.9. Ο
κινθτιρασ
κα
διακζτει
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) κυλίνδρουσ.
13.10.Θα διακζτει ςφςτθμα εξαεριςμοφ
και κλιματιςμό
13.11.Θα διακζτει ςφςτθμα ελεγχόμενθσ
επιβράδυνςθσ και αντιμπλοκαρίςματοσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥110KW
Μαφρο
Μεταλλικ
ό
≥4

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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των τροχϊν (ABS).
13.12.Θα
διακζτει
πρόςκρουςθσ (Airbags)
ςυνοδθγοφ.

αερόςακουσ
οδθγοφ και

13.13.Θα διακζτει όλα τα απαραίτθτα
όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ
λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ
πορείασ του οχιματοσ.
13.14.Θα διακζτει θλεκτρικά ρυκμιηόμενα
παράκυρα, τα κρφςταλλα των οποίων κα
είναι αςφαλείασ και φιμζ.
13.15.Σα κακίςματα κα είναι άνετα με
επζνδυςθ αντιιδρωτικοφ υλικοφ και ειδικά
καλφμματα και κα υπάρχουν ςε όλεσ τισ
επίπεδεσ
επιφάνειεσ
επιςτρωμζνα
ανκεκτικά, αντιολιςκθτικά, προςτατευτικά,
αδιάβροχα, εφαρμοςτά πατάκια, ευκόλωσ
αποςπϊμενα και κακοριηόμενα.
13.16.Θα διακζτει πλοθγό οδιγθςθσ (GPS
navigator) με ενθμερωμζνουσ χάρτεσ τθσ
Ελλάδασ.
13.17.Θα διακζτει πθγι ιχου και ςτα δφο
μζρθ επιβατϊν με ραδιόφωνο, CD και USB,
με θχεία και εςωτερικι κεραία.
13.18.Θα διακζτει αςτυνομικοφ τφπου
προειδοποιθτικζσ λυχνίεσ τφπου LED,
κεκαλυμμζνεσ ςτθν ζμπροςκεν πλευρά του
οχιματοσ.
13.19.Θα διακζτει αςτυνομικοφ τφπου
ςειρινα με μικρόφωνο απόδοςθσ ςε
ελάχιςτθ απόςταςθ 2 μζτρων τουλάχιςτον
110db.
13.20.Θα διακζτει πλαίςιο και φανοποιεία
με
εργοςταςιακι
αντιδιαβρωτικι
προςταςία.
13.21.Θα διακζτει δυνατότθτα κίνθςθσ
ζκτοσ δρόμου (off-road) και ςε δαςικζσ
διαδρομζσ.
13.22.Θα διακζτει ελαςτικά παντόσ καιροφ
και κατάλλθλα για κίνθςθ εκτόσ δρόμου
(off-road). Καινοφργια, αμεταχείριςτα,
καταςκευισ τελευταίου εξαμινου προ τθσ
παράδοςθσ του οχιματοσ, ανάλογθσ
αντοχισ προσ τα φορτία των αξόνων,

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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κατάλλθλα για πορεία αςφάλτου κακϊσ
και πορεία ςε χωματόδρομο και να μθν
προζρχονται από αναγόμωςθ, κακϊσ και
ρεηζρβα.
13.23.Θα υπάρχει επικοινωνία εςωτερικά
τθσ καμπίνασ του οδθγοφ με τθν καμπίνα
των χειρίςτων και του εξοπλιςμοφ, με
πόρτα για άμεςθ πρόςβαςθ των χειριςτϊν
από τον ζναν χϊρο ςτον άλλον, χωρίσ να
εξζρχονται του οχιματοσ
13.24.Αυτόνομοσ κλιματιςμόσ ςτο χϊρο
των
ςτακμϊν
εργαςίασ
των
χειριςτϊν/εξοπλιςμοφ, ανεξάρτθτοσ από
τον κλιματιςμό του οχιματοσ.
13.25.Ο κλιματιςμόσ κα επιτυγχάνεται με
χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων (ψφξθ και
κζρμανςθ) κατάλλθλων για εγκατάςταςθ
ςε όχθμα με το μικρότερο δυνατό ίχνοσ
13.26. Ρφκμιςθ επικυμθτισ κερμοκραςίασ
από τον χϊρο των χειριςτϊν
13.27.Θα διακζτει θλεκτρονικό κεντρικό
κλείδωμα και ςφςτθμα ςυναγερμοφ με
παγίδευςθ ςε όλεσ τισ πόρτεσ, αιςκθτιρεσ
κραφςθσ
κρυςτάλλων,
ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ (διακοπι τροφοδοςίασ
καυςίμου ι/και θλεκτρικισ παροχισ).
13.28. Θα
διακζτει
πιςτοποιθτικά
ςυμμόρφωςθσ
με
τισ
Ευρωπαϊκζσ
απαιτιςεισ για τισ εκπομπζσ αερίων ρφπων
κατθγορίασ EURO 6 ι ανϊτερθ και να είναι
νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ.
13.29. Σο εργοςτάςιο καταςκευισ του
οχιματοσ
κα
διακζτει
επίςθμθ
αντιπροςωπεία και εξουςιοδοτθμζνο
ςυνεργείο ςτθν Ελλάδα για οποιαδιποτε
επιςκευι απαιτθκεί και για τθν τακτικι
προλθπτικι ςυντιρθςι του.
13.30. Χωρθτικότθτα ντεπόηιτου καυςίμου.
13.31. Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ
τροχόσ ιδίου τφπου, πλιρουσ μεγζκουσ,
τοποκετθμζνοσ ςε ευπρόςιτο και αςφαλζσ
ςθμείο
του
οχιματοσ
και
κα
προςτατεφεται πλιρωσ από εξωτερικοφσ
παράγοντεσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 70
λίτρα
ΝΑΙ
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13.32. Θα
οπιςκοπορείασ.

διακζτει

13.33. Θα
διακζτει
παρκαρίςματοσ.

κάμερα

αιςκθτιρεσ

13.34. Θα διακζτει κατάλλθλθ μθχανικι
ανάρτθςθ ϊςτε κα εξαςφαλίηεται θ
αςφαλισ και ευςτακισ κίνθςθ του
οχιματοσ .
13.35. Θα είναι δυνατι θ αςφαλισ
μεταφορά των επιβαινόντων και των
χειριςτϊν ςτθν καμπίνα του οχιματοσ.
13.36. Θα διακζτει ζνα (1) αρκρωτό
τρίγωνο αςφαλείασ (ςτάκμευςθσ).
13.37. Θα διακζτει δφο (2) πυροςβεςτιρεσ
με κακαρό βάροσ τουλάχιςτον ζξι (6) κιλά
που κα καλφπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ-3
ςτισ
Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ
Συποποίθςθσ (CEN) το οποίο και κα
πιςτοποιείται.
13.38. Θα διακζτει ζνα (1)
φαρμακείο ςε κατάλλθλο κουτί.

πλιρεσ

13.39. Θα διακζτει μία (1) λυχνία
επιςκευισ με μπαλαντζηα δζκα (10) μζτρα
, κακϊσ και ζνα (1) πτυςςόμενο φτυάρι και
τάκο ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων (ςφινα
τροχϊν).
13.40. Θα διακζτει μια (1) πλιρθ ςειρά
ειδικϊν
εργαλείων
κατάλλθλα
για
οποιαδιποτε
επιςκευι
ι
εργαςία
προετοιμαςίασ.
13.41. Θα
διακζτει
ςυςςωρευτι και εναλλάκτθ.

κατάλλθλο

13.42. Θα
παραςχεκεί
βεβαίωςθ
Αντιπροςωπείασ
ι
πιςτοποιθμζνου
Μθχανικοφ (το αργότερο ζωσ τθν οριςτικι
παραλαβι του ζργου) που να πιςτοποιεί
ότι το όχθμα μπορεί να κινείται αςφαλϊσ,
νόμιμα και διαρκϊσ με πλιρεσ ωφζλιμο
φορτίο ςυμπεριλαμβανομζνου
του
ςυνολικοφ βάρουσ του εξοπλιςμοφ,
προςωπικοφ πζντε (05) ατόμων (μζςου
βάρουσ ογδόντα κιλϊν ζκαςτοσ) και
ατομικϊν αποςκευϊν
χωρίσ να
επθρεάηεται θ ςτακερότθτα και θ οδθγικι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ςυμπεριφορά του.
13.43. Θα φζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ
μονϊςεισ (θχθτικζσ, θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ, κερμοκραςίασ, υγραςίασ
κ.λπ.) και κα δφναται να αποκρφπτει το
φωτιςμό από το εςωτερικό του οχιματοσ
ςτο εξωτερικό περιβάλλον για τθν
προςταςία του προςωπικοφ/χειριςτϊν.
Ειδικά για τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία
κα πρζπει να κατατεκεί ςχετικι μελζτθ (μζχρι
τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ)
ανεξάρτθτθ κρατικι Τπθρεςία, που να
πιςτοποιεί ότι τα επίπεδα τόςο ςτθν καμπίνα
του οδθγοφ όςο και ςτο διαμζριςμα των
χειριςτϊν είναι αςφαλι για τθν ςυνεχόμενθ
παραμονι τουλάχιςτον 8 ωρϊν.
13.44. Θα διακζτει ςφςτθμα περιμετρικισ
αςφάλειασ του οχιματοσ 360ο μζςω
κεκαλυμμζνου
κλειςτοφ
κυκλϊματοσ
ζγχρωμων καμερϊν υψθλισ ανάλυςθσ, ωσ
κάτωκι:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- Ανάλυςθ ≥ 1080p (FHD)
- Μεγζκυνςθσ (zoom) ≥ 18x.
- υνκικεσ πολφ χαμθλοφ φωτιςμοφ
περιβάλλοντοσ ζωσ ζνα (1) LUX
- Θα διακζτουν IR illuminator.
- Θα παρζχεται θ δυνατότθτα
τθλεχειριςμοφ και ελζγχου των
καμερϊν (κατεφκυνςθ, εςτίαςθ,
μεγζκυνςθ κ.λπ.) από τουσ
ςτακμοφσ εργαςίασ, μζςω ειδικοφ
λογιςμικοφ.
- Να
υποςτθρίηει
λειτουργίεσ
ανίχνευςθσ
κίνθςθσ
και
θχθτικισ/οπτικισ
ειδοποίθςθσ,
καταγραφισ εικόνασ/βίντεο μζςω
του δικτυακοφ καταγραφικοφ
ςυςτιματοσ
εικόνασ
και
δεδομζνων.
13.45.Θα φζρει ςφςτθμα ανάρτθςθσ,
επαρκοφσ αντοχισ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ
και
κατάλλθλου
τφπου
για
το
ςυγκεκριμζνο όχθμα με τροποποίθςθ
εφόςον
απαιτείται
(λόγω
του
επιπρόςκετου φορτίου εξοπλιςμοφ). Ο
Ανάδοχοσ δεςμεφεται να κατακζςει κατά
τθν παράδοςθ του ζργου κατάλλθλθ

ΝΑΙ
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ζκκεςθ-μελζτθ που κα πιςτοποιεί τα
ανωτζρω
από
Αντιπροςωπεία
ι
πιςτοποιθμζνο Μθχανικό.
13.46.Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι ικανό
να υποςτθρίξει το ζργο του ςε πλιρθ
φόρτο του οχιματοσ εν κινιςει με τθ μζςθ
ταχφτθτά του. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να
κατακζςει κατά τθν παράδοςθ του ζργου
κατάλλθλθ ζκκεςθ-μελζτθ που κα
πιςτοποιεί
τα
ανωτζρω
από
Αντιπροςωπεία
ι
πιςτοποιθμζνο
Μθχανικό.
13.47. Θα διακζτει ρεηζρβα και εργαλεία
αντικατάςταςισ τθσ (γρφλο, αφρό, ςταυρό,
κατάλλθλθ θλεκτρικι αντλία αζροσ) κακϊσ
και καλϊδια φόρτιςθσ μπαταρίασ.
13.48.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σο προςφερόμενο όχθμα να ζχει ζγκριςθ
τφπου, ςφμφωνα με τθν Οδθγία
2007/46/ΕΚ
όπωσ
ιςχφει,
που
ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τθν
ΚΤΑ/29949/1841/2009 (ΦΕΚ 112/Β/2009),
όπωσ ιςχφει (Ευρωπαϊκι ζγκριςθ τφπου ι
εκνικι ζγκριςθ τφπου, ςφμφωνα με τθν ΤΑ
5299/406/12 (ΦΕΚ Β 2840/23-10-2012),
όπωσ ιςχφει). Σο Πιςτοποιθτικό Ζγκριςθσ
Σφπου και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Σφπου του οχιματοσ να
κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά και
να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που
δεν είναι ςτα
Ελλθνικά.
Εναλλακτικά,
δφναται
να
υποβλθκοφν το εν λόγω Πιςτοποιθτικό
Ζγκριςθσ τφπου και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Σφπου (με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που
δεν είναι ςτα Ελλθνικά) κατά τθν παράδοςθ.
τθν περίπτωςθ αυτι να υποβλθκεί με τθν
τεχνικι προςφορά Τπεφκυνθ Διλωςθ
του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του
υποψιφιου αναδόχου
πωσ το εν λόγω Πιςτοποιθτικό και το Δελτίο
Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ
Σφπου
κα
προςκομιςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του
Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ.
τθν περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κάποιου
από τα ςυςτιματα που εφοδιάηεται θ ΚΜΕ
δθμιουργεί,
πλιρωσ
αιτιολογθμζνα/τεκμθριωμζνα, δυςκολία ςτθν
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λιψθ του Πιςτοποιθτικοφ Ζγκριςθσ Σφπου,
κακϊσ αποδεδειγμζνα δεν μπορεί να
τοποκετθκεί διαφορετικά ι να λειτουργιςει
αποδοτικά ι να αντικαταςτακεί από άλλο
ιςοδφναμο ςφςτθμα, τότε το εν λόγω
πιςτοποιθτικό δφναται να μθν δοκεί με τθν
παράδοςθ τθσ ΚΜΕ.
13.49.Drone εξοπλιςμζνο
κάμερεσ ΝΑΙ
ορατοφσ
φάςματοσ
και
κερμικισ
απεικόνιςθσ.
Ελάχιςτα
απαιτοφμενα
τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
i.
φςτθμα
κάκετθσ
προςγείωςθσ/απογείωςθσ.
ii. Αυτόνομθ πτιςθ με χριςθ waypoints.
iii. Μζγιςτθ ταχφτθτα πτιςθσ > 60 km
iv. Μζγιςτθ εμβζλεια πτιςθσ > 6 km
v.
υνεχόμενθ πτιςθ με πλιρεσ φορτίο
>25 min.
vi. Πρότυπο IP43.
vii. Ενςωματωμζνοι
αιςκθτιρεσ
αναγνϊριςθσ και αποφυγισ εμποδίων.
viii. Εναλλαγι κάμερασ ορατοφ φάςματοσ
και κάμερασ κερμικισ απεικόνιςθσ εν πτιςθ.
ix. Thermal
imager:
Uncooled
VOx
Microbolometer, 7.5-13.5 µm.
x.
Ανάλυςθ κερμικισ κάμερασ: 640 × 480.
xi. Ανάλυςθ κάμερασ ορατοφ φάςματοσ: 4K
xii. Ψθφιακι εςτίαςθ κάμερασ ορατοφ
φάςματοσ 1x,2x,4x,8x.
xiii. Δφο (02) ςυςςωρευτζσ.
xiv. Ο ζλεγχοσ του αεροςκάφουσ και τθσ
κάμερασ να επιτυγχάνεται μζςω του
τθλεχειριςτθρίου.
xv. Σο τθλεχειριςτιριο να μπορεί να δεχκεί
οκόνθ που να υποςτθρίηει ανάλυςθ
τουλάχιςτον 1280px 720p.
xvi. Να
ζχει
δυνατότθτα
ηωντανισ
μετάδοςθσ εικόνασ και εγγραφισ αυτισ.
xvii. Δυνατότθτα
κακοριςμοφ
“ςχεδίου
πτιςθσ ” ςε ςτακερό φψοσ και ταχφτθτα με
επιλογι ςτακερισ ι ελεφκερθσ κίνθςθσ τθσ
κάμερασ.
xviii. Δυνατότθτα απογείωςθσ AutoTakeOff ςε
ζνα προκακοριςμζνο φψοσ.
xix. Δυνατότθτα AutoReturn ςτθν αφετθρία.
xx. Πλθροφόρθςθ υπολειπόμενθσ ςτάκμθσ
μπαταρίασ.
xxi. Tablet και λογιςμικό τελευταίασ γενιάσ,
με ανάλυςθ >1920 x 1200, δίκτυο 4GLTE, CPU: Octa-Core,
RAM: 3GB.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. φςτημα Επικοινωνίασ
VHF/UHF (mobile)
14.1 φςτθμα επικοινωνίασ VHF/UHF (dual ΝΑΙ
band) με δυνατότθτα scrambler,
κατάλλθλο για εγκατάςταςθ ςε όχθμα
με κεκαλυμμζνθ κεραία
14.2 Εκπομπι ςε όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ≥25Watt
(amateur/marine bands) με ιςχφ
εξόδου πομποφ
14.3 Θα ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα CE ΝΑΙ
ςφμφωνα με κατάλλθλεσ οδθγίεσ
(directives) (κα φζρει νόμιμα τθ
ςιμανςθ CE) ι MIL-STD-461F / 810F ι
ιςοδφναμα πρότυπα, όπωσ αυτά
ιςχφουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.

φςτημα AIS

15.1 Δζκτθσ AIS (receiver), εγκεκριμζνου
τφπου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
Νομοκεςία
15.2 Διακζτει κατόπιν επιλογισ λειτουργία
STANDARD AIS mode, SILENT mode και
SECURE mode (ENCRYPTED)
15.3 Θα πλθροί τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν
αποφάςεων του IMO, IALA, τισ
ςυςτάςεισ τθσ ITU-R και τισ οδθγίεσ και
εγκυκλίουσ τθσ Ε.Ε. που ζχουν εκδοκεί
για τον ςκοπό αυτό.
15.4 Θα ςυνεργάηεται με ςυςκευζσ AIS οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφν τον αλγόρικμο
Blowfish ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα
ανταλλαγισ δεδομζνων με πλωτά μζςα
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
15.5 Η κεραία κα είναι κεκαλυμμζνθ και
ςυμβατι με το πρότυπο IP67 ι
ιςοδφναμο και προαιρετικά κα
υποςτθρίηει το πρότυπο ΝΑΣΟ STANAG
4668 Ed. 2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. φςτημα Διοίκηςησ και
Ελζγχου (Command & Control System)
16.1 Μζςω
του
πλθροφοριακοφ ΝΑΙ
ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ και Ελζγχου
(ΟΔΕ)
που
κα
παραςχεκεί,
ενοποιοφνται
τα
διάφορα
υποςυςτιματα
αιςκθτιρων
και
ολοκλθρϊνονται ςε μία ενιαία εικόνα
επιτιρθςθσ.
16.2 Όταν ζνα ι περιςςότερα από τα ΝΑΙ
διακζςιμα
υποςυςτιματα
αιςκθτιρων ανιχνεφει ζνα ςτόχο
αυτόσ
αναγνωρίηεται
και
ςυςχετίηεται (από τισ διακζςιμεσ
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

ανοικτζσ ι κλειςτζσ πθγζσ) και
απεικονίηεται μοναδικά και με
ακρίβεια ςε ψθφιακό ςφςτθμα
γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων.
Όςον αφορά ςτα θλεκτροπτικά
ςυςτιματα αιςκθτιρων (κερμικόσ
ανιχνευτισ,
κάμερα
θμζρασ,
αποςταςιόμετρο) και το ραντάρ, κα
πρζπει να είναι δυνατι θ διαχείριςθ
τουσ από τισ κονςόλεσ των χειριςτϊν
υπό
ενόσ
ολοκλθρωμζνου
ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ και Ελζγχου. Ο
χειριςμόσ των αιςκθτιρων δφναται
να πραγματοποιείται αυτοδφναμα
και με τον ίδιο τρόπο από τουσ δφο
ςτακμοφσ εργαςίασ. Ωςτόςο ςτθν
περίπτωςθ που παρατθρθκεί βλάβθ,
εμπλοκι ι δυςλειτουργία του
λογιςμικοφ διαχείριςθσ ι/και των
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τότε θ
ενεργοποίθςθ, απενεργοποίθςθ, ο
τθλεχειριςμόσ των ςυςτθμάτων και θ
απεικόνιςθ
των
ςτόχων
επιτυγχάνεται
αυτόνομα
μζςω
χειριςτθρίου Joystick για τα θλεκτροοπτικά
ςυςτιματα
και
μζςω
κατάλλθλθσ μονάδασ Stand Alone
Unit για το ραντάρ.
Σο ΟΔΕ κα πρζπει να μπορεί να
κάνει ςυςχζτιςθ (correlation) των
ανιχνευόμενων ςτόχων από όλουσ
τουσ
διακζςιμουσ
αιςκθτιρεσ
(ραντάρ, AIS κ.λπ.) και να παράγει
ζναν μοναδικό ςτόχο με δυνατότθτα
προβολισ προφίλ του από ανοιχτζσ
πθγζσ
(π.χ.
όνομα,
ςθμαία,
φωτογραφία, ΙΜΟ, MMSI, Call Sign,
λιμζνεσ
αναχϊρθςθσ-προοριςμοφ,
ταχφτθτα,
πορεία
εκτιμϊμενθπροθγοφμενθ κ.α).
Σο ΟΔΕ κα πρζπει να μπορεί να
κάνει αυτόματθ παρακολοφκθςθ
τροχιάσ (auto-track) ανιχνευόμενων
ςτόχων από όλουσ τουσ διακζςιμουσ
αιςκθτιρεσ.
Σο ΟΔΕ κα μπορεί να εμφανίηει τον
τομζα κεωρθτικισ κάλυψθσ των
αιςκθτιρων κακϊσ και να υπολογίηει
απόςταςθ (ςε m και nm) και
ςυντεταγμζνεσ
ςτόχου
(ςε
δεκαδικοφσ και μοίρεσ).
Θα διακζτει ςε ορατό ςθμείο και από
τουσ δφο χριςτεσ ςτθν καμπίνα
ζταιρθσ οκόνθσ, τουλάχιςτον 26''
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16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

-

16.13

ςτθν οποία κα είναι δφνατθ θ
απεικόνιςθ όλων των εφαρμογϊν
εικόνων του ςυςτιματοσ.
Θα πρζπει να είναι φιλικό προσ το
χριςτθ και να βαςίηεται ςε
γραφικό/παρακυρικό περιβάλλον.
Θα πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ
αναγκαίεσ άδειεσ λειτουργίασ, τόςο
για τον κεντρικό εξυπθρετθτι όςο και
για τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ, χωρίσ
χρονικό ι άλλο περιοριςμό και να
παρζχει τθ δυνατότθτα μελλοντικισ
διαςφνδεςθσ
με
παρόμοια
ςυςτιματα επιτιρθςθσ του Λ-ΕΛΑΚΣ
μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν.
Θα παρζχει δυνατότθτα πλιρουσ,
απομακρυςμζνου ελζγχου μζςω
διαδικτφου με τθ χριςθ αςφαλοφσ
ςφνδεςθσ (VPN).
Σο ΟΔΕ κα φιλοξενείται ςε κεντρικό
εξυπθρετθτι βιομθχανικοφ τφπου
(rugged), τελευταίασ τεχνολογίασ.
Οι υπολογιςτζσ των ςτακμϊν
εργαςίασ που κα ςυνδζονται ςτο
ΟΔΕ
μζςω
του
κεντρικοφ
εξυπθρετθτι κα είναι βιομθχανικοφ
τφπου (rugged) ι εμπορικοφ,
τελευταίασ τεχνολογίασ, ζχοντασ κατ’
ελάχιςτο προδιαγραφζσ:
Σφποσ επεξεργαςτι: Core i7 ι
ιςοδφναμο
Αρικμόσ πυρινων: επεξεργαςτι ≥ 4
Σαχφτθτα επεξεργαςτι ≥ 3GHz
Μζγεκοσ μνιμθσ ≥ 16GB
Δίςκοσ SSD χωρθτικότθτασ ≥ 2ΣGB
Κάρτα γραφικϊν με ενςωματωμζνθ
μνιμθ ≥ 2 GB
Αςφρματθ και ενςφρματθ κάρτα
δικτφου.
Ηχεία (ενςωματωμζνα ςτθν κεντρικι
μονάδα ι ςτθν οκόνθ για εξοικον.
χϊρου).
Κάμερα με ανάλυςθ ≥ 720p (HD)
Διεπαφζσ: Bluetooth, HDMI, USB 2.0,
USB 3.0, αναγνϊςτθσ καρτϊν μνιμθσ
υςκευζσ ειςόδου (πλθκτρολόγιο,
ποντίκι)
Σςάντα μεταφοράσ (μόνο εάν
πρόκειται για φορθτό υπολογιςτι)
Η φορθτότθτα των υπολογιςτϊν των
ςτακμϊν
εργαςίασ
δεν
είναι
υποχρεωτικι, αλλά είναι επικυμθτι
ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα
απομακρυςμζνου χειριςμοφ των
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Ο
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αιςκθτιρων και κα βακμολογείται με
επιπλζον βακμοφσ.
16.14 Μία (01) οκόνθ τουλάχιςτον ανά
ςτακμό
εργαςίασ
(ςυνολικά
τουλάχιςτον δφο (02) οκόνεσ) με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Ζγχρωμθ οκόνθ τεχνολογίασ TFT /
LCD / LED ι ιςοδφναμθ
Διαγϊνιοσ ≥ 21"
Ανάλυςθ ≥ Full HD (1920 x 1080
pixels)
Φωτεινότθτα ≥ 250 cd / m2
Λόγοσ αντίκεςθσ ≥ 1000: 1
Γωνία κζαςθσ ≥ 170°
16.15 Σόςο ο κεντρικόσ εξυπθρετθτισ όςο
και οι υπολογιςτζσ των ςτακμϊν
εργαςίασ, πζραν του ΟΔΕ κα πρζπει
να ςυνοδεφονται από τα κάτωκι
λογιςμικά και τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ
χριςθσ τουσ:
Παρακυρικό λειτουργικό ςφςτθμα
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ολοκλθρωμζνθ
ςουίτα
οργάνωςθσ/αυτοματιςμοφ γραφείου
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (επεξεργαςτισ
κειμζνου,
λογιςτικά
φφλλα,
παρουςιάςεισ κ.λπ).
Αντιικό λογιςμικό.
Σα αναφερόμενα λειτουργικά και λογιςμικά
δεν κα είναι τφπου “ανοικτοφ κϊδικα” οφτε
κα διανζμονται υπό τθν ζνδειξθ “δωρεάν”
από τουσ δθμιουργοφσ τουσ και κα
προςφερκοφν ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςι
τουσ (ςφμφωνα με τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ).
16.16 Ζγχρωμο πολυμθχάνθμα τεχνολογίασ
λζιηερ, ςυμπαγοφσ καταςκευισ, το
οποίο κα τοποκετθκεί επί τθσ ΚΜΕ
και κα περιλαμβάνει:
Ζγχρωμο εκτυπωτι τεχνολογίασ
λζιηερ,
μζγεκοσ
χαρτιοφ
Α4,
ελάχιςτθσ ανάλυςθσ 1200Χ600dpi
Σαχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ ≥
18 ςελίδεσ ανά λεπτό.
Σαχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ ≥ 4
ςελίδεσ ανά λεπτό
Σροφοδότθ χαρτιοφ ≥ 50 φφλλων
αρωτι με ελάχιςτθ ανάλυςθ
1200Χ1200dpi
και
αυτόματο
τροφοδότθ χαρτιοφ (ADF)
Φαξ
Δυνατότθτα ςυνδεςιμότθτασ με WiFi, Ethernet, USB
16.17 Εξωτερικόσ ςκλθρόσ δίςκοσ USB 3.0

≥2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 2 ΣΒ
ελ. 25 από 36

με χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 2 ΣΒ.
16.18 Φωτογραφικι μθχανι με τα κάτωκι ΝΑΙ
ελάχιςτα χαρακτθριςτικά:
Ανάλυςθ ≥ 16 MP
Οπτικι μεγζκυνςθ ≥ 80 x
Ψθφιακι μεγζκυνςθ ≥ 4 x
τακεροποίθςθ Εικόνασ
Ενςωματωμζνο Flash
Ενςωματωμζνο GPS
Αυτόματθ εςτίαςθ
Διεπαφζσ HDMI, USB, WiFi
Βάροσ ζωσ 1 kg
Δυνατότθτα καταγραφι βίντεο
16.19 Σουλάχιςτον τζςςερισ (04) ταμπλζτεσ
με δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
εφαρμογϊν που υπάρχουν ςτουσ
τακμοφσ εργαςίασ και τα κάτωκι
ελάχιςτα χαρακτθριςτικά:
Μζγεκοσ οκόνθσ ≥ 10 ίντςεσ
Ανάλυςθ οκόνθσ ≥ 1900 x 1200 pixels
Ανάλυςθσ κάμερασ ≥ 8 MP
Πυρινεσ επεξεργαςτι ≥ 4
Σαχφτθτα επεξεργαςτι ≥ 1200 Mhz
Μνιμθ ≥ 2GB
Αποκθκευτικόσ χϊροσ ≥ 32GB
υνδεςιμότθτα: Card-Reader, Wi-Fi,
Bluetooth, 3G/4G-LTE
Ενςωματωμζνο GPS
Μπαταρία ≥ 4000 mAh
Βάςθ ςτιριξθσ αυτοκινιτου
Αποςπϊμενθ
κικθ
προςταςίασ
βιομθχανικοφ τφπου (rugged) ι
εμπορικοφ
16.20 Οι ςτακμοί εργαςίασ που κα
φιλοξενοφν το ΟΔΕ κα ζχουν
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο μζςω
αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ αςφρματθσ
ευρυηωνικισ
επικοινωνίασ
(2G/3G/4G-LTE) με ελάχιςτο όριο
κίνθςθσ δεδομζνων 10 GB / μινα
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ.
16.21 Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο
λογιςμικό / οδθγοφσ (APIs/SDKs)
ι/και να χρθςιμοποιεί πρωτόκολλα
επικοινωνίασ ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ
προκειμζνου
είναι
δυνατι
μελλοντικά θ διαςφνδεςι του με
ζτερα ςυςτιματα επιτιρθςθσ του ΛΕΛΑΚΣ.
16.22 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να
ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα
Αρχι - αρμόδια Τπθρεςία και να τθν
ενθμερϊνει ςε όλα τα ςτάδια

≥4
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ανάπτυξθσ του ΟΔΕ προκειμζνου
αξιολογθκεί ο ςχεδιαςμόσ, θ
επιχειρθςιακι
λειτουργία,
οι
δυνατότθτεσ και θ ευχρθςτία του
λογιςμικοφ επί τθ βάςθ των
επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων τθσ
παραγράφου 1 & 16 παρόντοσ.
16.23 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ΝΑΙ
να παραδϊςει αναλυτικά τεχνικά
εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και χριςθσ
κακϊσ και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ τθσ
ΚΜΕ και όλων των υποςυςτθμάτων
ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.
Τποχρεοφται δε να παραδϊςει το
ςφνολο των κωδικϊν ι/και κλειδϊν
ι/και των αδειϊν χριςθσ που ζχει
χρθςιμοποιιςει.
16.24 Για
τθν
κρυπταςφάλεια
τθσ ≥ 5
επικοινωνίασ των χειριςτϊν με τθν
περιφερειακι ι κεντρικι Τπθρεςία,
κα παραςχεκεί για τουλάχιςτον πζντε
(05)
φορθτζσ
ςυςκευζσ
κρυπτογραφθμζνθ
επικοινωνία
τφπου TETRA Τπθρεςίασ μασ ι
αντίςτοιχθ υπθρεςία (ςφνδεςθ), ςτο
πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ. Ο ανάδοχοσ
κα ζρκει ςε επικοινωνία με τθν
Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία
προκειμζνου
διευκρινιςτοφν
οι
υλικοτεχνικζσ
λεπτομζρειεσ
και
γνϊςεισ
των
ςυςκευϊν
κρυπτογραφθμζνθσ
επικοινωνίασ
προσ τθν πλιρθ ςυμβατότθτα –
λειτουργικότθτα του εν λόγω υλικοφ
με τισ υπθρεςίεσ του ςυμβολαίου του
παρόχου. Συχόν ζξοδα προσ επίτευξθ
πλιρουσ
ςυμβατότθτασ
–
λειτουργικότθτασ κα βαρφνουν τον
ανάδοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.

Εγγφθςθ – Σεχνικι Τποςτιριξθ

17.1 Θα παρζχεται τουλάχιςτον πζντε (05) χρόνια ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟ
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ΚΜΕ
(ςυμπεριλαμβανομζνων του οχιματοσ κακϊσ
και όλων των υποςυςτθμάτων ςε υλικό και
λογιςμικό) αρχομζνθσ από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ, ςτθν
οποία κα περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ, θ
ςυντιρθςθ (εργαςίεσ), θ επιςκευι (εργαςίεσ),
θ αναβάκμιςθ, ι αντικατάςταςθ ςε υλικά και
ελ. 27 από 36

αναλϊςιμα πλθν γραφικϊν ειδϊν και
οποιουδιποτε είδουσ μεταφορικά ζξοδα πλθν
καυςίμων, όπωσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
ι/και υλικϊν-ςυςτιματοσ, φόρουσ, δαςμοφσ,
κόςτοσ εκτελωνιςμοφ, ταξινόμθςθσ κ.λπ.
Η εγγφθςθ κα είναι ανεξάρτθτθ από τα
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι
εγγφθςθ και κα καλφπτει οποιαδιποτε βλάβθ
ςυμβεί ςτον εξοπλιςμό που δεν οφείλεται ςε
κακι χριςθ από το προςωπικό του Φορζα ι
ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ
(π.χ. ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κ.λπ.). ε
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
προςφζρει μεγαλφτερθ περίοδο εγγφθςθσ (με
βιμα 6 μθνϊν), αυτό βακμολογείται με
επιπλζον βακμοφσ.
Σο
χρονικό
διάςτθμα
μεταξφ
τθσ
εγκατάςταςθσ και τθσ οριςτικισ Ποιοτικισ και
Ποςοτικισ
Παραλαβισ
δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν περίοδο εγγφθςθσ.
17.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει τθν
διακεςιμότθτα
ανταλλακτικϊν
για
τουλάχιςτον τζςςερα (04) ζτθ από τθν λιξθ
τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ καλισ
λειτουργίασ.
17.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβιβάςει
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα απορρζοντα
δικαιϊματα από τισ εγγυιςεισ που παρζχουν
οι
υπεργολάβοιυποκαταςκευαςτζσ/εργολάβοικαταςκευαςτζσ.
Επιπρόςκετα,
ςτισ
περιπτϊςεισ που οι υπεργολάβοι –
υποκαταςκευαςτζσ
/
εργολάβοι
καταςκευαςτζσ του Αναδόχου παρζχουν
εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ πζραν των
προβλεπόμενων ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα
από τισ εγγυιςεισ αυτζσ απορρζοντα
δικαιϊματα.
17.4 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων
και προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα
υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, ιδιότθτεσ και
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ
αυτι
και
κα
ςτεροφνται
οποιονδιποτε ελαττωμάτων, φανερϊν ι
κεκρυμμζνων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε
ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευιςυςκευαςία-μεταφορά, ελαττωματικά υλικά).
17.5 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν
υποβολι διλωςθσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά, με τθν οποία κα εγγυάται τθ
διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν και τθν
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δυνατότθτα παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ
του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ για δζκα (10)
τουλάχιςτον ζτθ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ.
17.6
Η εγγφθςθ κα καλφπτει τα
τθλεπικοινωνιακά κόςτθ των υπθρεςιϊν που
απαιτοφνται.
17.7
Σα μεταφορικά κόςτθ κα καλφπτονται
από τον Ανάδοχο.
17.8
ε
περίπτωςθ
βλάβθσ
ι
δυςλειτουργίασ το προςωπικό Λ-ΕΛΑΚΣ κα
ενθμερϊνει άμεςα τον υποψιφιο Ανάδοχο,
τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν επιςπεφδουςα
Τπθρεςία του Α.Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. μζςω
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και ζγγραφθσ ι
θλεκτρονικισ αναγγελίασ βλάβθσ, ςφμφωνα
με το Τπόδειγμα. Η αναγγελία βλαβϊν μπορεί
να πραγματοποιείται κακθμερινϊσ κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ (24/7).
17.9
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ
βλαβϊν κα περιγράφεται αναλυτικά ςτθν
τεχνικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου
και δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από
πζντε (05) θμζρεσ για το όχθμα και τα λοιπά
υποςυςτιματα και δεκαπζντε (15) θμζρεσ .
Συχόν ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των
τεχνικϊν κακϊσ και μετακίνθςθσ οχιματοσ για
επιδιόρκωςθ
βλαβϊν
(οχιματοσ
ι
εξοπλιςμοφ) βαρφνουν αποκλειςτικά τον
υποψιφιο Ανάδοχο.
Μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
κα ενθμερϊνει
εγγράφωσ τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία του
Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ, ςφμφωνα με το ςχετικό
Τπόδειγμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ

Εκπαίδευςθ

18.1
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ΝΑΙ
να εκπαιδεφςει πλιρωσ, αδαπάνωσ για τθν
Τπθρεςία (ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν
εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ με διατροφι,
θμεριςιασ αποηθμίωςθσ κ.λπ.), μετά από
προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ:
- τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ςτελζχθ ΛΕΛΑΚΣ,ςτθ
λειτουργία
τθσ
ΚΜΕ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των
υποςυςτθμάτων τθσ) και του ΟΔΕ
- τουλάχιςτον οχτϊ (08) ςτελζχθ Λ-ΕΛΑΚΣ,ςτθ
ςυντιρθςθ τθσ ΚΜΕ (ςυμπεριλαμβανομζνων
και όλων των υποςυςτθμάτων τθσ) και
- τουλάχιςτον ζξι (06) ςτελζχθ Λ-ΕΛΑΚΣ ςτθ
ςυντιρθςθ και διαχείριςθ των ςυςτθμάτων
τθσ ΟΔΕ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ διεπαφϊν
με τθ χριςθ των προςφερόμενων APIs/SDKs.
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Η παρεχόμενθ εκπαίδευςθ των ανωτζρω
ςτελεχϊν κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι. Ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παρζχει βεβαιϊςεισ
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ που ολοκλιρωςαν
επιτυχϊσ τθ φοίτθςι τουσ και κα πιςτοποιοφν
ότι θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ είναι επιπζδου
εκπαιδευτι.
18.2
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εκπαίδευςθσ για
τθν λειτουργία τθσ ΚΜΕ είναι πζντε (05)
εργάςιμεσ θμζρεσ από οκτϊ (08) ϊρεσ τθν
θμζρα, ιτοι ςαράντα (40) ϊρεσ ςυνολικά. το
χρόνο αυτό κα πρζπει υποχρεωτικά να
διεξαχκεί πρακτικι εξάςκθςθ υπό ςυνκικεσ
επιχείρθςθσ (θμζρα και νφχτα).
18.3
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εκπαίδευςθσ για
τθν ςυντιρθςθ τθσ ΚΜΕ είναι πζντε (05)
εργάςιμεσ θμζρεσ από οκτϊ (08) ϊρεσ τθν
θμζρα, ιτοι ςαράντα (40) ϊρεσ ςυνολικά. το
χρόνο αυτό κα πρζπει υποχρεωτικά να
διεξαχκεί πρακτικι εξάςκθςθ υπό ςυνκικεσ
επιχείρθςθσ (θμζρα και νφχτα).
18.4
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εκπαίδευςθσ για
τθν ςυντιρθςθ του ΟΔΕ είναι επτά (07)
εργάςιμεσ θμζρεσ από οκτϊ (08) ϊρεσ τθν
θμζρα, ιτοι πενιντα ζξι (56) ϊρεσ ςυνολικά.
το χρόνο αυτό κα πρζπει υποχρεωτικά να
διεξαχκεί πρακτικι εξάςκθςθ υπό ςυνκικεσ
επιχείρθςθσ (θμζρα και νφχτα).
18.5
Σόποσ εκπαίδευςθσ κα είναι θ ζδρα
τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Αρχθγείο ΛΕΛΑΚΣ).
18.6
Η εκπαίδευςθ των χειριςτϊν κα
πραγματοποιθκεί μετά τθν παραλαβι τθσ
ΚΜΕ, ςε τόπο και χρόνο που κα κακοριςτεί
από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία, ςε
ςυνεννόθςθ με τον υποψιφιο Ανάδοχο και ςε
κάκε περίπτωςθ όχι αργότερα από τθν
οριςτικι παραλαβι του ζργου.
18.7
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να κακορίςει αναλυτικά ςτθν τεχνικι του
προςφορά το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
(κεματικζσ ενότθτεσ και χρονικι διάρκεια).
Ειδικότερα, κα πρζπει να περιγράφονται με
λεπτομζρεια:
- θ διάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ και
ςτθ ςυνικθ ςυντιρθςθ,
- ο αρικμόσ των εκπαιδευομζνων,
- αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ςε
επίπεδο ϊρασ διδαςκαλίασ, όπου κα
αναλφονται οι κεματικζσ ενότθτεσ που κα
καλυφκοφν,
- το προςωπικό που κα αναλάβει τθν
εκπαίδευςθ (γνϊςεισ και εμπειρία των
εκπαιδευτϊν κ.λπ.),

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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-

το εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χριςθσ και
άλλο τεκμθριωτικό υλικό) και ο εξοπλιςμόσ
που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπαίδευςθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19.

Παράδοςθ – Δοκιμζσ – Παραλαβι

19.1
Η ΚΜΕ κα παραδοκεί ςτθν ζδρα του
Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2,
Λιμζνασ Πειραιά) «με το κλειδί ςτο χζρι»,
πλιρωσ επιχειρθςιακι, με ευκφνθ και δαπάνθ
του Αναδόχου, το αργότερο εντόσ οκτϊ (08)
μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ
φμβαςθσ.
19.2
Η
παραλαβι
τθσ
ΚΜΕ
κα
πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι
Παραλαβϊν του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. θ οποία κα
προβεί ςε ζλεγχο των προδιαγραφόμενων
χαρακτθριςτικϊν και των τεχνικϊν ςτοιχείων,
κατόπιν διενζργειασ ςχετικϊν δοκιμϊν. Για το
ςκοπό αυτό, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι
του προςφορά ςενάρια δοκιμϊν που
δφνανται να πραγματοποιθκοφν κατά το
ςτάδιο τθσ παραλαβισ. Συχόν ζξοδα που κα
απαιτθκοφν για τθ διενζργεια των δοκιμϊν
κα βαρφνουν τον υποψιφιο Ανάδοχο.
19.3
Η οριςτικι παραλαβι τθσ ΚΜΕ κα
πραγματοποιθκεί το αργότερο εντόσ δφο (02)
μθνϊν από τθν παράδοςι του.
19.4
Η ΚΜΕ κα ςυνοδεφεται από όλα τα
απαραίτθτα τεχνικά εγχειρίδια (service
manuals) ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι,
ςτθν αγγλικι ι ελλθνικι γλϊςςα, για όλα τα
υποςυςτιματά
τθσ
(αιςκθτιρεσ,
μθχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ, όχθμα κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ

20.1
Όλα τα ζγγραφα ι υλικά που
αποκτοφνται,
ςυγκεντρϊνονται
ι
καταρτίηονται από τον Ανάδοχο κατά τθν
εκτζλεςθ
τθσ
φμβαςθσ,
όπωσ
διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ κλπ,
είναι εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα και
ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ
ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ
παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των
εγγράφων και ςτοιχείων αλλά δεν
επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για
ςκοποφσ άλλουσ από αυτοφσ τθσ φμβαςθσ,
χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ
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τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
20.2
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει
εμπιςτευτικζσ και να μθν γνωςτοποιιςει ςε
οποιονδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα
ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν εισ
γνϊςθ του κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου
και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
Επίςθσ υποχρεοφται να μθν γνωςτοποιιςει
μζροσ ι το ςφνολο του ζργου που κα
εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ
ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

20.3
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
διαςφαλίςει
αςφαλζσ
πλθροφοριακό
περιβάλλον ϊςτε ουδείσ τρίτοσ προσ τον
κφριο του ζργου -υπερκείμενοσ ι
υποκείμενοσ αυτοφ- να μπορεί να ζχει
πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν του
χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ.

ΝΑΙ

20.4
Επίςθσ, υποχρεοφται να τθρεί
εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που ςχετίηονται
με τισ δραςτθριότθτεσ του Φορζα. Ωσ
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία
νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ
τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν
χαρακτθριςκεί από το Φορζα ωσ
εμπιςτευτικά.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟΔΟΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

1

Ανάλυςθ κερμικισ
κάμερασ

§2.2

5%

2

Λειτουργία
αυτόματου ιχνθλάτθ
ςτόχων (automatic
video tracker)

§2.10

5%

3

Δυνατότθτα ανίχνευςθσ
(detection) ανκρϊπινου
ςτόχου

§2.11

5%

4

Δυνατότθτα
αναγνϊριςθσ
(recognition)
ανκρϊπινου ςτόχου

§2.12

5%

5

Δυνατότθτα
ταυτοποίθςθσ
(identification)
ανκρϊπινου ςτόχου

§2.13

5%

6

Δυνατότθτα ανίχνευςθσ
(detection) μικροφ
ςκάφουσ

§2.14

5%

7

Δυνατότθτα
αναγνϊριςθσ
(recognition) μικροφ
ςκάφουσ

8

Δυνατότθτα
ταυτοποίθςθσ
(identification) μικροφ
ςκάφουσ

§2.15

§2.16

5%

5%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω αφξθςθσ τθσ
διακριβωτικισ ικανότθτασ τθσ
κάμερασ που ενιςχφει τθν
επιχειρθςιακι εικόνα.
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ τθσ κερμικισ κάμερασ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ
κερμικισ κάμερασ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ τθσ κερμικισ κάμερασ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ τθσ κερμικισ κάμερασ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ τθσ κερμικισ κάμερασ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ τθσ κερμικισ κάμερασ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
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ικανότθτασ τθσ κερμικισ κάμερασ

9

Ανάλυςθ κάμερασ
θμζρασ

§3.4

5%

10

Απόςταςθ ανίχνευςθ
μικρισ βάρκασ-ςτόχου

§6.6

5%

11

Απόςταςθ ανίχνευςθ
μικροφ ςκάφουσ-ςτόχου

§6.7

5%

12

13

14

15

16

Απόςταςθ ανίχνευςθ
ςκάφουσ-ςτόχου

Αυτονομία του
ςυςτιματοσ
τροφοδοςίασ ιςχφοσ.

Πλιρθσ ςφμπτυξθ και
κάλυψθ εξοπλιςμοφ
αιςκθτιρων

Φορθτότθτα ςτακμϊν
εργαςίασ

Επιπλζον κα υφίςταται
δυνατότθτα
καταγραφισ πινακίδων
οχθμάτων
από
τισ
προαναφερόμενεσ
κάμερεσ
αςφαλείασ
(μπροςτά και πίςω) ι
εναλλακτικά
από

§6.8

5%

§10.6

10%

§12.4

§16.13

§1.2.18

Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω αφξθςθσ τθσ
διακριβωτικισ ικανότθτασ τθσ
κάμερασ που ενιςχφει τθν
επιχειρθςιακι εικόνα.
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ του ραντάρ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ του ραντάρ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
βελτιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ του ραντάρ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
μεγιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ του
ςυςτιματοσ

5%

Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω βελτίωςθσ
τθσ ςυμβατικισ κάλυψθσ του
οχιματοσ

5%

Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
μεγιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ του
ςυςτιματοσ

5%

Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω
μεγιςτοποίθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ του
ςυςτιματοσ
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επιπλζον κάμερεσ.
φνολο Βαθμολογίασ Α΄Ομάδασ

85%

Α=

B΄ ΟΜΑΔΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΚΑΛΤΨΗ
Α/
Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ

Διάρκεια Εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ

φνολο Βαθμολογίασ Β΄Ομάδασ
Γενικό φνολο Ομάδων Α+Β

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

§17.1

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

15%

15%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βαρφτθτα κατά κρίςθ τθσ
επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν λόγω εξαςφάλιςθσ
τθσ μζγιςτθσ δυνατισ υποςτιριξθσ
του ςυςτιματοσ.
Β=
Β=Α+Β=
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Τπόδειγμα Δελτίου Σεχνικήσ Εξυπηρζτηςησ
Ημερ/νία & ώρα Αναγγελίας Προβλήματος/Εργασίας:__________________________________
τοιχεία Τπευθφνου Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Ονομ/μο:
Σοποθεςία:

Σηλζφωνα:
E-mail:

Περιγραφή Προβλήματοσ/Εργαςίασ:

Ονομ/μο Αρμοδίου Σεχνικοφ Αναδόχου: ________________________________________________

Ενζργειεσ Επίλυςησ του Προβλήματοσ/Διεκπεραίωςησ Εργαςίασ:
Ημερ. & Ωρα
Περιγραφι (*)

(*) τισ περιπτϊςεισ προφορικϊν ςυνεννοιςεων αναγράφονται: Ονομ/μο, ιδιότθτα και ςτοιχεία επικοινωνίασ των
εμπλεκομζνων προςϊπων. Η περιγραφι πρζπει να είναι αναλυτικι και βιμα προσ βιμα καταγραφι των διαδικαςιϊν
που ακολουκικθκαν για τθν αποκατάςταςθ.

Ημερ/νία & Ϊρα Αποκατάςταςθσ Προβλιματοσ/Διεκπεραίωςθσ Εργαςίασ:___________________

Για τον Ανάδοχο

Για το Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
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