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Με Δπαλδξσκέλσλ Αεξνζθαθώλ Κάζεηεο Από/Πξνζγείσζεο
1. Σκοπόρ
θνπόο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πξνκήζεηα πζηεκάησλ Με
Δπαλδξσκέλσλ Αεξνζθαθώλ Κάζεηεο Από/Πξνζγείσζεο (Πνιπθνπηέξσλ – Drone).
2. Διζαγωγή - Γενικέρ Απαιηήζειρ
2.1. Σα ππό πξνκήζεηα πζηήκαηα Με Δπαλδξσκέλσλ Αεξνζθαθώλ (κεΔΑ) ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε θύξην
έξγν ηελ έξεπλα & δηάζσζε, ελαέξηα ππνζηήξημε, ζπληνληζκό επηρεηξήζεσλ,
επηηήξεζε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε ππξθαγηώλ.
2.2. Σα πξνζθεξόκελα κεΔΑ θαη ν εμνπιηζκόο ηνπο λα είλαη θαηλνύξγηα θαη
ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο από ην έηνο
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
2.3. Σα κεΔΑ λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001, λα αληηπξνζσπεύνληαη ζηε
ρώξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε
απόζεκα αληαιιαθηηθώλ.
2.4. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001,
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 θαη δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
πιεξνθνξηώλ ISO 27001, θαζώο θαη εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα πξνκήζεηαο
κεΔΑ θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, έρνληαο εθηειέζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
παξόκνην έξγν ζε Γεκόζηα Αξρή.
2.5. Ο ηύπνο ηνπ κεΔΑ λα δύλαηαη λα λενινγεζεί ζηα κεηξώα ηεο Τπεξεζίαο
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ), ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό – γεληθό
πιαίζην πηήζεσλ κεΔΑ (Β΄3152/16), ρσξίο δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο
αμηνπιντκόηεηαο ηδηνθαηαζθεπήο.
2.6. 3. Σα ζπζηήκαηα λα είλαη πιήξε θαη λα πεξηιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα θαη πιηθά, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα παξειθόκελα
ζύλδεζεο, δηαζύλδεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ην αληίζηνηρν
ινγηζκηθό, γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ.
2.7. Όιεο νη ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο θαη ζεκάλζεηο αζθαιείαο λα είλαη γξακκέλεο
ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.
2.8. Κσδηθόο θαηά CPV, 35613000-4 (Με Δπαλδξσκέλα Δλαέξηα Ορήκαηα).
3. Οπιζμοί
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3.1. Ζ έλδεημε "πεξίπνπ" αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ± 5% ηεο θαηά
πεξίπησζε αηηνύκελεο ηηκήο.
3.2. Ζ αλαθνξά ή/θαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα δελ αλαηξεί ηελ
απνδνρή λεώηεξσλ ή ηζνδύλακσλ πξνηύπσλ.
3.3. Ζ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο
Τπεξεζίαο. Σερληθή πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζα απνξξίπηεηαη.
3.4. Πξνζθνξέο πνπ πιεξνύλ θαηά ηζνδύλακν ηξόπν ηηο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη από ηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, δύλαηαη λα γίλνληαη
απνδεθηέο εθόζνλ ν πξνζθέξσλ απνδεηθλύεη ηελ ηζνδπλακία ηεο πξνζθνξάο
ηνπ, κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν.
3.5. Ζ αλαθνξά ηνπ «πξνκεζεπηή» ζηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή
ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ «νηθνλνκηθνύ θνξέα» ζηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηώλ – δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
4. Τεσνικά σαπακηηπιζηικά – Δπιδόζειρ ΣμηΔΑ
4.1. Σν ύζηεκα Με Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (κεΔΑ) λα είλαη
εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, αλζεθηηθό ζε δνλήζεηο.
4.2. Να δηαζέηεη GPS, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ.
4.3. Να θέξεη ειεθηξνθηλεηήξεο γηα ηελ θίλεζή ηνπ.
4.4. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αλίρλεπζεο θαη απνθπγήο εκπνδίσλ
εμαζθαιίδνληαο αζθαιή ελαέξηα ιεηηνπξγία.
4.5. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θέξεη ηαπηόρξνλα δύν (2) νπηηθά θνξηία, θαζώο
εθηειεί πηεηηθέο επηρεηξήζεηο.
4.6. Κάζε νπηηθό θνξηίν (θάκεξα) λα είλαη εύθνια ελαιιάμηκν ζην πεδίν, εληόο
πέληε (5) ιεπηώλ ην κέγηζην.
4.7. Κάζε αεξνζθάθνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαη λα θέξεη ζήκαλζε "CE".
4.8. Μέγηζην ύςνο πηήζεο, από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο (ASL): 7.000 πόδηα (ft)
ηνπιάρηζηνλ.
4.9. Μέγηζην βάξνο απνγείσζεο (Maximum Take-Off Weight – MTOM) κεΔΑ
κέρξη δέθα (10) θηιά.
4.10.
Ωθέιηκν θνξηίν 1.200 γξακκάξηα ηνπιάρηζηνλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε
επαξθέο ώζηε λα θέξεη ηαπηόρξνλα ηα δύν (2) δεηνύκελα νπηηθά θνξηία.
4.11.
Δκβέιεηα αεξνζθάθνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρικ ζε ζπλζήθεο
νπηηθήο επαθήο κεηαμύ αεξνζθάθνπο θαη ζηαζκνύ εδάθνπο.
4.12.
Απηνλνκία αεξνζθάθνπο ρσξίο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30)
ιεπηά πηήζεο.
4.13.
Απηνλνκία αεξνζθάθνπο ζην MTOM ηνπιάρηζηνλ γηα είθνζη (20)
ιεπηά πηήζεο.
4.14.
Σν αεξνζθάθνο λα πξαγκαηνπνηεί θάζεηε από/πξνζγείσζε.
4.15.
Σν ζύζηεκα λα δύλαηαη λα ειέγρεηαη ηόζν από έλα (1) άηνκν, όζν θαη
από δύν (2).
4.16.
Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πηήζεο - πινήγεζεο:
4.16.1. Ο ζπλνιηθόο έιεγρνο ηεο πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο λα δύλαηαη λα
γίλεηαη απνθιεηζηηθά από έλαλ ρεηξηζηή κέζσ ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ ή
ελαιιαθηηθά από δύν ρεηξηζηέο κέζσ δεύηεξνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ, κε ηνλ
έλαλ ρεηξηζηή λα είλαη ππεύζπλνο πηήζεο θαη ηνλ δεύηεξν λα είλαη
ππεύζπλνο ρξήζεο νπηηθώλ θνξηίσλ.
4.16.2. Να πθίζηαηαη δπλαηόηεηα απηόλνκεο απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο.
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4.16.3. Ο έιεγρνο πηήζεο λα δύλαηαη λα είλαη απηόκαηνο, ελώ ν ρεηξηζηήο λα
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαθόςεη, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο πηήζεο, ηελ
απηόκαηε ιεηηνπξγία θαη λα αλαιάβεη ην ρεηξηζκό ηνπ αεξνζθάθνπο.
4.16.4. ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο δπλαηόηεηαο ειέγρνπ ηνπ αεξνζθάθνπο ή
απώιεηαο επηθνηλσλίαο κε ην ζηαζκό βάζεο θαη γεληθόηεξα ζε
πεξίπησζε «εθηάθηνπ αλάγθεο» λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηνο έιεγρνο
πηήζεο – πινήγεζεο ώζηε λα θαηεπζύλεηαη ην αεξνζθάθνο ζε
πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή όπνπ ζα είλαη εθηθηή είηε ε απηόκαηε
πξνζγείσζε είηε ε αλάθηεζε ειέγρνπ.
4.17.
Γπλαηόηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ από ην αεξνζθάθνο ζην ζηαζκό
ειέγρνπ θαη αληίζηξνθα (εηθόλα, ζηνηρεία ηειεκεηξίαο), όπσο αθνινύζσο:
4.17.1. Δκβέιεηα κεηάδνζεο εηθόλαο θαη βίληεν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρικ ζε
ζπλζήθεο νπηηθήο επαθήο κεηαμύ αεξνζθάθνπο θαη ζηαζκνύ ειέγρνπ.
4.17.2. Οη αζύξκαηεο δεύμεηο κεηαμύ αεξνζθάθνπο θαη ζηαζκνύ ειέγρνπ λα
απνθαζίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνύλ απηόκαηα γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο
πηήζεο.
4.18.
Γπλαηόηεηεο ειέγρνπ βιαβώλ:
4.18.1. Σν κεΔΑ, θαηά ηελ εθθίλεζε λα δηελεξγεί απηνέιεγρν ησλ
ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ν ρεηξηζηήο λα
αλαγλσξίδεη εύθνια ην είδνο ηεο βιάβεο κε νπηηθή έλδεημε επί νζόλεο ή
αθνπζηηθή ή θαη ηα δύν.
4.18.2. Σν ζύζηεκα λα πξαγκαηνπνηεί ζπλερή επνπηεία ηεο θαηάζηαζεο
ιεηηνπξγίαο πξνο εληνπηζκό ηπρόλ δπζιεηηνπξγηώλ.
4.19.
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο
(απνγείσζε – πηήζε –ιεηηνπξγία θακεξώλ/αηζζεηήξσλ- πξνζγείσζε):
4.19.1. Με ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εκέξα θαη ηε λύρηα.
4.19.2. Με αλέκνπο εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 12 m/s.
4.19.3. Με ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ζε εύξνο θαη’ ειάρηζην από -10° έσο
+40° C.
4.19.4. Σν αεξνζθάθνο λα θέξεη θαη’ ειάρηζην πηζηνπνίεζε IP43 θαηά
IEC/EN 60529 γηα πξνζηαζία από ζθόλε θαη λεξό.
5. Οπηικά Φοπηία
5.1. Σν νπηηθό θνξηίν θάζε αεξνζθάθνπο λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από κία (1)
θάκεξα εκέξαο θαη από κία (1) δηηηή θάκεξα ζεξκηθή/εκέξαο.
5.2. Να ιακβάλεηαη από ην ζηαζκό ειέγρνπ εηθόλα από όπνηα θάκεξα επηιέγεηαη
από ην ρεηξηζηή κε δπλαηόηεηα αιιαγήο επηινγήο θαηά ηελ πηήζε.
5.3. Ζ θίλεζε θάζε θάκεξαο λα είλαη ηειερεηξηδόκελε από ηνλ ρεηξηζηή κε
κεραληζκό ειέγρνπ ηεο θίλεζεο θαηά ηνπο ηξεηο άμνλεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ
θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο.
5.4. Οη θάκεξεο ηνπ αεξνζθάθνπο λα δηαζέηνπλ δπλαηόηεηα ιήςεο θσηνγξαθηώλ
θαη βίληεν.
5.5. Ζ εηθόλα θαη ην βίληεν λα κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε κλήκε, θάξηα SD ή δίζθν
SSD, ηόζν επί ηνπ αεξνζθάθνπο, όζν θαη επί ηνπ ζηαζκνύ εδάθνπο θαη λα
δύλαηαη λα εμάγεηαη ζε θνξεηό κέζν απνζήθεπζεο USB memory stick.
5.6. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θάκεξαο εκέξαο:
5.6.1. Σύπνο αηζζεηήξα: Ο αηζζεηήξαο εηθόλαο λα είλαη ηερλνινγίαο CCD
(Charge Couple Device) ή CMOS (Complementary Metal-Oxide
Semiconductor).
5.6.2. Αλάιπζε εηθόλαο θαη βίληεν ηνπιάρηζηνλ 1920x1080 (FullHD ή
πεξίπνπ 2,1 Μpixel).
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5.6.3. Γπλαηόηεηα νπηηθήο κεγέζπλζεο (optical zoom) 20x θαη’ ειάρηζην.
5.6.4. Γπλαηόηεηα ςεθηαθήο κεγέζπλζεο (digital zoom) 4x θαη’ ειάρηζην.
5.6.5. Να έρεη κνξθή εηθόλαο JPEG.
5.6.6. Να έρεη κνξθή βίληεν MOV θαη MP4.
5.7. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηηηήο θάκεξαο ζεξκηθήο/εκέξαο – ζεξκηθή θάκεξα:
5.7.1. Σύπνο αηζζεηήξα: Ο αηζζεηήξαο εηθόλαο λα είλαη ζπζηνηρία ηύπνπ
Uncooled VOx Microbolometer, κε ςπρόκελνο.
5.7.2. Δηθνλoζηνηρεία (pixels) ηνπιάρηζηνλ 640 (νξηδνληίσο) x 512
(θαζέησο).
5.7.3. Πεξηνρή θάζκαηνο (Spectral Range): ηελ πεξηνρή από 7.5 – 13.5 κm.
5.7.4. Δπαηζζεζία αλαγλώξηζεο ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ κηθξόηεξε ή ίζε
από 50 mK.
5.7.5. Να έρεη κεγάιν δπλακηθό εύξνο ζεξκνθξαζηώλ, από -30ºC έσο 500 ºC
ηνπιάρηζηνλ.
5.7.6. Να έρεη κνξθή εηθόλαο JPEG.
5.7.7. Να έρεη κνξθή βίληεν MP4.
5.7.8. Γπλαηόηεηα ςεθηαθήο κεγέζπλζεο (digital zoom) 4x θαη’ ειάρηζην.
5.8. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηηηήο θάκεξαο ζεξκηθήο/εκέξαο –θάκεξα εκέξαο:
5.8.1. Σύπνο αηζζεηήξα: Ο αηζζεηήξαο εηθόλαο λα είλαη ηερλνινγίαο CCD
(Charge Couple Device) ή CMOS (Complementary Metal-Oxide
Semiconductor).
5.8.2. Αλάιπζε εηθόλαο θαη βίληεν ηνπιάρηζηνλ 4K Ultra HD: 3840×2160
ζηα 29.97 fps θαη FHD: 1920×1080 ζηα 29.97 fps.
5.8.3. Γπλαηόηεηα ςεθηαθήο κεγέζπλζεο (digital zoom) 4x θαη’ ειάρηζην.
5.8.4. Να έρεη κνξθή εηθόλαο JPEG.
5.8.5. Να έρεη κνξθή βίληεν MOV θαη MP4.
6. Σηαθμόρ Δλέγσος Δδάθοςρ (Ground Control Station – GCS)
6.1. Κάζε κεΔΑ λα δηαζέηεη δύν (2) ζηαζκνύο ειέγρνπ εδάθνπο, έλαλ ππεύζπλν
γηα ηελ πηήζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη έλαλ ππεύζπλν γηα ην ρεηξηζκό ησλ
νπηηθώλ θνξηίσλ, ζε ιεηηνπξγία «master - slave».
6.2. Ο θάζε ζηαζκόο ειέγρνπ εδάθνπο λα απνηειείηαη από έλα ηειερεηξηζηήξην
θαη κία νζόλε/θνξέα ινγηζκηθνύ πηήζεο.
6.3. Ο θάζε ζηαζκόο ειέγρνπ εδάθνπο λα είλαη κηθξνύ κεγέζνπο πνπ λα επηηξέπεη
ηελ εύθνιε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζή ηνπ, από έλα (1) άηνκν.
6.4. Ο θάζε ζηαζκόο ειέγρνπ εδάθνπο λα έρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ,
αζύξκαησλ επηθνηλσληώλ θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ.
6.5. Εεύμεηο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηνύληαη κεηαμύ ηνπ ζηαζκνύ εδάθνπο θαη ηνπ
αεξνζθάθνπο:
6.5.1. Αλεξρόκελε δεύμε (uplink) κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη νη εληνιέο
πινήγεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ νπηηθνύ θνξηίνπ.
6.5.2. Καηεξρόκελε δεύμε (downlink) κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ηα
ζηνηρεία ηειεκεηξίαο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ νπηηθνύ
θνξηίνπ (δεδνκέλα ειέγρνπ θαη εηθόλαο-βίληεν).
6.5.3. Οη δεύμεηο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζηαζκνύ εδάθνπο θαη αεξνζθάθνπο λα
ιεηηνπξγνύλ ζηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ εθαξκνγώλ ISM: 2,4-2,5 GHz
θαη 5,725-5,875 GHz.
6.5.4. Οη δεύμεηο κεηαμύ αεξνζθάθνπο θαη ζηαζκώλ ειέγρνπ λα είλαη
θξππηνγξαθεκέλεο κε αιγόξηζκν θξππηνγξάθεζεο AES-256.
6.5.5. Σν κέγεζνο ηεο νζόλεο/θνξέα ινγηζκηθνύ πηήζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
επηά (7) ίληζεο.
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6.5.6. Ζ κλήκε ηεο νζόλεο/θνξέα ινγηζκηθνύ πηήζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ROM 64 GB θαη RAM 4 GB.
6.6. Απηνλνκία ηξνθνδνζίαο ζηαζκνύ ειέγρνπ εδάθνπο επαξθήο ώζηε λα
θαιύπηεη ηελ απηνλνκία ηνπ αεξνζθάθνπο ρσξίο θνξηίν.
7. Πεπιθεπειακόρ εξοπλιζμόρ / Δξοπλιζμόρ εδάθοςρ / Ππόζθεηα παπελκόμενα
7.1. Κάζε κεΔΑ λα επηρεηξεί κε δεύγνο ζπζζσξεπηώλ ρσξεηηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 7500 mAh έθαζηνο.
7.2. Κάζε κεΔΑ λα ζπλνδεύεηαη από δύν (2) δεύγε ζπζζσξεπηώλ.
7.3. Κάζε κεΔΑ λα ζπλνδεύεηαη από δύν (2) ζεη εθεδξηθώλ πξνπειώλ, ηδίνπ
αξηζκνύ κε ηηο βαζηθέο πξνπέιεο
7.4. Κάζε κεΔΑ λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θνξηηζηώλ γηα
ηε θόξηηζε ησλ ζπζζσξεπηώλ ηνπ κεΔΑ, ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη ηεο νζόλεο
ρεηξηζκνύ από ειεθηξηθό δίθηπν XT (220-240 VAC), θαζώο θαη από
ειεθηξηθό ζύζηεκα νρήκαηνο (12/24 VDC).
7.5. Σν κεΔΑ θαη ηα νπηηθά θνξηία θαη νη επηπιένλ ζπζζσξεπηέο λα
ζπλνδεύνληαη από ζθιεξέο ζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο.
7.6. Ο πξνκεζεπηήο λα αλαθέξεη θαη λα πεξηγξάςεη μερσξηζηά ηπρόλ επηπιένλ
παξειθόκελα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ γηα
κειινληηθή ρξήζε θαη λα πξνζθέξνπλ πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Δληόο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα αλαθεξζεί ην θόζηνο ησλ
ελ ιόγσ πξόζζεησλ παξειθόκελσλ. Σα πξόζζεηα παξειθόκελα δελ
ππόθεηληαη ζε αμηνιόγεζε.
8. Δγγύηζη
8.1. Ο πξνκεζεπηήο λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
ησλ ζπζηεκάησλ γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ ή 2.000 ιεπηά (min) πηήζεσλ
(όπνην από ηα δύν πξνθύςεη πξώην) από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από
ηελ Τπεξεζία. Δληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο εγγύεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα
αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα παξνπζηάδεη θζνξά ή βιάβε κε δηθή
ηνπ δαπάλε (πιηθά, εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.) κε θαηάιιειν πξνζσπηθό,
εληόο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξώλ ην κέγηζην, πιελ ησλ δπζιεηηνπξγηώλ
πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή ζε θαθή ρξήζε από ηελ Τπεξεζία, κε
ζύκθσλε κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
8.2. Δληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνζηεξίδεη ην ινγηζκηθό (ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα & εθαξκνγέο) θαη λα ην ελεκεξώλεη – ηξνπνπνηεί εθόζνλ απαηηεζεί
ιόγσ ειαηησκάησλ, ζθαικάησλ, αλαβαζκίζεσλ θιπ.
9. Τεσνική ςποζηήπιξη
9.1. Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό ηερληθή ππνζηήξημε ελόο
(1) έηνπο, όπσο αθνινύζσο:
9.1.1. Σειεθσληθή ππνζηήξημε κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό,
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο κία (1)
εξγάζηκε εκέξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκό ζπλεδξηώλ γηα ην δηάζηεκα ηνπ
ελόο (1) έηνπο.
9.1.2. Ζιεθηξνληθή ππνζηήξημε κέζσ ειεθηξνληθώλ εθαξκνγώλ (email,
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ηύπνπ «teamviewer» ή αληίζηνηρνπ, θιπ.), κε
κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ρσξίο
πεξηνξηζκό ζπλεδξηώλ γηα ην δηάζηεκα ηνπ ελόο (1) έηνπο.
9.1.3. Γηά δώζεο ηερληθή ππνζηήξημε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε
(Τπεξεζία Π), κε κέγηζην ρξόλν απόθξηζεο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο
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θαη κέγηζην αξηζκό ηξηώλ (3) επηζθέςεσλ γηα ην δηάζηεκα ηνπ ελόο (1)
έηνπο.
9.1.4. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα βιάβε απαηηεί πεξηβάιινλ ζπλεξγείνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ επηδηόξζσζή ηεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα
παξαιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκό από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε θαη λα
ηνλ επηζηξέθεη επηδηνξζσκέλν εληόο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξώλ ην
κέγηζην.
9.1.5. Δληόο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα αλαθεξζεί ην θόζηνο επέθηαζεο
ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο. Σν θόζηνο
επέθηαζεο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο δελ ππόθεηηαη ζε αμηνιόγεζε.
9.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππό
πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ δηαζέηνληαο αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) έηε
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ πξνκήζεηα.
10. Δκπαίδεςζη σειπιζηών/ηεσνικών
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη:
10.1.
Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ρεηξηζηώλ ζε πηζηνπνηεκέλν από ηελ ΤΠΑ
Δθπαηδεπηηθό Κέληξν, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό εθπαηδεπηηθώλ
θέληξσλ θαη αδεηνδόηεζεο ρεηξηζηώλ κεΔΑ (Β΄4527/16), θαηά πξνηίκεζε
ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, βάζεη ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηύπνπ κεΔΑ, ζηηο
εηδηθόηεηεο Δλαέξησλ Δξγαζηώλ («Aerial Works») θαη Πηήζεσλ Πέξαλ
Οπηηθήο Δπαθήο («BVLOS»), ζε έσο δέθα (10) ρεηξηζηέο κεΔΑ ηεο
Τπεξεζίαο πνπ θαηέρνπλ άδεηα ρεηξηζηή θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ UAS Pilot
C, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
10.2.
Δθπαίδεπζε ζηνπο ίδηνπο ρεηξηζηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
ρεηξηζκό ησλ ππό πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ, ε νπνία επηηξέπεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ηαπηόρξνλα κε ηελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε εμεηδηθεπκέλε
εθπαίδεπζε.
10.3.
Δθπαίδεπζε, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, έσο θαη δύν
(2) ηερληθώλ ζε επίπεδν 0-Level, γηα ηε δπλαηόηεηα βαζηθήο ππνζηήξημεο ησλ
ππό πξνκήζεηα κεΔΑ από ην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο. Να εθδνζνύλ
ζρεηηθέο βεβαηώζεηο εθπαίδεπζεο.
10.4.
Ο ρξόλνο θαη ην πξόγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο ζα θαζνξηζζνύλ κεηά
από ζπλελλόεζε κε ηελ Τπεξεζία. Ζ εθπαίδεπζε ζα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ
παξάδνζε ησλ εηδώλ από ηνλ πξνκεζεπηή.
10.5.
Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ηα
παξαθάησ ζηνηρεία εθπαίδεπζεο:
10.5.1. Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο.
10.5.2. Γηάξθεηα εθπαίδεπζεο.
10.5.3. Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θαη κέζα.
10.5.4. Πξνζόληα εθπαηδεπνκέλσλ.
10.6.
Με ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ρεηξηζηέο βεβαίσζε επηηπρνύο πεξάησζεο ηεο Θεσξεηηθήο
θαη Πξαθηηθήο Δθπαίδεπζεο, από ην πηζηνπνηεκέλν από ηελ ΤΠΑ
Δθπαηδεπηηθό Κέληξν, ε νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ ρεηξηζηώλ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο εηδηθόηεηεο Δλαέξησλ
Δξγαζηώλ («Aerial Works») θαη Πηήζεσλ Πέξαλ Οπηηθήο Δπαθήο
(«BVLOS») από ηελ ΤΠΑ.
10.7.
Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ρεηξηζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ
από ηελ Κξήηε, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο, θαζώο θαη παξνπζίαο δηεξκελέα, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
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10.8.
Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο
πξναλαθεξόκελεο θάζεηο ηεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ρνξεγήζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο έληππεο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ην
αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
10.9.
Οη εθπαηδεύζεηο λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε κεΔΑ ηδίνπ ηύπνπ κε ηα
ππό πξνκήζεηα.
11. Σηοισεία πποζθοπών
11.1.
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα πεξηγξάθνπλ ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα θαη
ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα
παξεξκελεηώλ. Να αλαθέξεηαη ε κάξθα, ην κνληέιν, ν ηύπνο θαη ε ρώξα
πξνέιεπζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ.
11.2.
Ζ «ζπζηεκηθή» εθηύπσζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο από ηελ
πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..) επέρεη ζέζε θύιινπ ζπκκόξθσζεο εθόζνλ πεξηέρεη ηηο
δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο.
11.3.
Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
11.4.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα εγρεηξίδηα, ηερληθά
θπιιάδηα, δειώζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, δειώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή
θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθνξάο.
11.5.
Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηε δεηνύκελε εκπεηξία.
11.6.
ύληνκν ηζηνξηθό (εηαηξηθή παξνπζίαζε) ηνπ πξνκεζεπηή.
11.7.
Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 γηα ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ησλ κεΔΑ.
11.8.
Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001, πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ISO 14001 θαη δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ISO 27001
γηα ηνλ πξνκεζεπηή.
11.9.
Γήισζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θέληξνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε
ησλ ρεηξηζηώλ θαη ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ – πηζηνπνίεζεο ηνπ από ηελ ΤΠΑ.
12. Ένηςπα – Λοιπά παπελκόμενα
Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα ζπλνδεύνληαη από:
12.1.
Όια ηα παξειθόκελά ηνπο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπο.
12.2.
Μία (1) πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
(manual) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή.
12.3.
Σε Γήισζε Πηζηόηεηαο ΔΚ (EC Declaration of Conformity)
(πηζηνπνίεζε CE).
13. Γοκιμέρ Παπαλαβήρ
Ο έιεγρνο παξαιαβήο ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ. Καηά ηνλ έιεγρν
παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πηήζε ηνπ κεΔΑ από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό
ηεο Τπεξεζίαο πνπ θαηέρεη άδεηα ρεηξηζηή UAS θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο
παξαθάησ θαη' ειάρηζην δνθηκέο – ειέγρνπο:
13.1.
Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε, όπνπ ζα ειεγρζεί από ηελ επηηξνπή:
13.1.1. Ζ θαιή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο από πιεπξάο εκθάληζεο,
ιεηηνπξγηθόηεηαο, θαθώζεσλ ή θζνξώλ.
13.1.2. Ζ ζπκθσλία ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε απηά πνπ θαζνξίδνληαη
ζηε ζύκβαζε θαη ζηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή.
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13.1.3. Ζ ύπαξμε ησλ εγγξάθσλ, εληύπσλ, εγρεηξηδίσλ, πηζηνπνηεηηθώλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηα νπνία ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη.
13.2.
Πξαθηηθή δνθηκή (ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο), όπνπ ηα κεΔΑ ζα
ππνζηνύλ δνθηκή ζε εξγαζία ξνπηίλαο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ώξεο πηήζεο
θαη ζα ειεγρζνύλ ηα δεισζέληα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
13.3.
Σα είδε ζα παξαιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαη
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
14. Φπόνορ & Τόπορ Παπάδοζηρ - Παπαλαβή
14.1.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα είδε ζηελ
έδξα ηεο 3εο ΔΜΑΚ, ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη
ηνπο δύν (2) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο.
14.2.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο
πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηεο 3εο ΔΜΑΚ.
14.3.
Ζ παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία
παξάδνζεο.
15. Κπιηήπιο Καηακύπωζηρ
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηόηεηαο - ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο ζηελ
Αμηνιόγεζε Σερληθώλ Πξνζθνξώλ.
16. Αξιολόγηζη Τεσνικών Πποζθοπών
Με Δπαλδξσκέλσλ Αεξνζθαθώλ Κάζεηεο Από/Πξνζγείσζεο
16.1.
Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο αμηνινγνύληαη κόλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά
απνδεθηέο θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
16.2.
Ζ βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.

Κπιηήπιο

Σςνηελεζηήρ
Βαπύηηηαρ (%)
1. Μέγηζην ύςνο πηήζεο (παξ. 4.8)
8
2. Μέγηζην βάξνο απνγείσζεο (παξ. 4.9)
3
3. Ωθέιηκν θνξηίν (παξ. 4.10)
5
4. Δκβέιεηα αεξνζθάθνπο (παξ. 4.11)
6
5. Απηνλνκία αεξνζθάθνπο ρσξίο θνξηίν (παξ.
6
4.12)
6. Απηνλνκία αεξνζθάθνπο ζην MTOM (παξ.
6
4.13)
7. Δκβέιεηα κεηάδνζεο εηθόλαο θαη βίληεν (παξ.
6
4.17.1)
8. πλζήθεο ιεηηνπξγίαο, έληαζε αλέκνπ (παξ.
6
4.19.2)
9. πλζήθεο ιεηηνπξγίαο, εύξνο ζεξκνθξαζηώλ
5
πεξηβάιινληνο (παξ.4.19.3)
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10. Κάκεξαο εκέξαο, αλάιπζε εηθόλαο θαη
βίληεν (παξ. 5.6.2)
11. Κάκεξαο εκέξαο, δπλαηόηεηα νπηηθήο
κεγέζπλζεο (παξ. 5.6.3)
12. Κάκεξαο εκέξαο, δπλαηόηεηα ςεθηαθήο
κεγέζπλζεο (παξ. 5.6.4)
13. Θεξκηθή θάκεξα δηηηήο θάκεξαο, εύξνο
ζεξκνθξαζηώλ (παξ.5.7.5)
14. Θεξκηθή θάκεξα δηηηήο θάκεξαο, δπλαηόηεηα
ςεθηαθήο κεγέζπλζεο (παξ.5.7.8)
15. Κάκεξα εκέξαο δηηηήο θάκεξαο, δπλαηόηεηα
ςεθηαθήο κεγέζπλζεο (παξ.5.8.3)
16. Μέγεζνο νζόλεο ζηαζκνύ ειέγρνπ (παξ.
6.5.5)
17. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξ. 8.1)
18. Υξόλνο παξάδνζεο (παξ. 14.1)
ΣΥΝΟΛΟ

5
8
3
7
3
3
5
12
3
100

16.3.
Βαζκνιόγεζε θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο
Ζ βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ,
απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Δηδηθόηεξα:
16.3.1. Κξηηήξην 1 - Μέγηζην ύςνο πηήζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα κέγηζην ύςνο πηήζεο 9.000 πόδηα, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.2. Κξηηήξην 2 - Μέγηζην βάξνο απνγείσζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε
απαίηεζε (κεγάιν βάξνο), 120 γηα κέγηζην βάξνο απνγείσζεο έμη (6)
θηιά, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.3. Κξηηήξην 3 - Ωθέιηκν θνξηίν: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα
σθέιηκν θνξηίν 1.500 γξακκάξηα, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.4. Κξηηήξην 4 - Δκβέιεηα αεξνζθάθνπο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα εκβέιεηα αεξνζθάθνπο επηά (7) ρικ, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε
γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.5. Κξηηήξην 5 - Απηνλνκία αεξνζθάθνπο ρσξίο θνξηίν: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα απηνλνκία αεξνζθάθνπο ρσξίο θνξηίν 45
ιεπηά, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.6. Κξηηήξην 6 - Απηνλνκία αεξνζθάθνπο ζην MTOM: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα απηνλνκία αεξνζθάθνπο ζην MTOM 30
ιεπηά, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.7. Κξηηήξην 7 - Δκβέιεηα κεηάδνζεο εηθόλαο θαη βίληεν: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εκβέιεηα κεηάδνζεο εηθόλαο θαη βίληεν επηά
(7) ρικ, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.8. Κξηηήξην 8 - πλζήθεο ιεηηνπξγίαο, έληαζε αλέκνπ: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα έληαζε αλέκνπ 14 m/s, αλαινγηθή
βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
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16.3.9. Κξηηήξην 9 - πλζήθεο ιεηηνπξγίαο, εύξνο ζεξκνθξαζηώλ
πεξηβάιινληνο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εύξνο
ζεξκνθξαζηώλ πεξηβάιινληνο από -20° έσο +50° C, αλαινγηθή
βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.10.
Κξηηήξην 10 - Κάκεξαο εκέξαο, αλάιπζε εηθόλαο θαη βίληεν:
100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 110 γηα αλάιπζε 2560 x 1440, 120 γηα
αλάιπζε 3840 x 2160, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.11.
Κξηηήξην 11 - Κάκεξαο εκέξαο, δπλαηόηεηα νπηηθήο
κεγέζπλζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα νπηηθή κεγέζπλζε
40x, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.12.
Κξηηήξην 12 - Κάκεξαο εκέξαο, δπλαηόηεηα ςεθηαθήο
κεγέζπλζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ςεθηαθή
κεγέζπλζε 8x, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.13.
Κξηηήξην 13 - Θεξκηθή θάκεξα δηηηήο θάκεξαο, εύξνο
ζεξκνθξαζηώλ: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εύξνο
ζεξκνθξαζηώλ από -40ºC έσο 600 ºC, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.14.
Κξηηήξην 14 - Θεξκηθή θάκεξα δηηηήο θάκεξαο, δπλαηόηεηα
ςεθηαθήο κεγέζπλζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ςεθηαθή
κεγέζπλζε 8x, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.15.
Κξηηήξην 15 - Κάκεξα εκέξαο δηηηήο θάκεξαο, δπλαηόηεηα
ςεθηαθήο κεγέζπλζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ςεθηαθή
κεγέζπλζε 8x, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.16.
Κξηηήξην 16 - Μέγεζνο νζόλεο ζηαζκνύ ειέγρνπ: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα κέγεζνο νζόλεο δέθα (10) ίληζεο, αλαινγηθή
βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.17.
Κξηηήξην 17 - Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εγγύεζε δύν (2) έηε ή δηαθόζηεο (200)
πηήζεηο, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
16.3.18.
Κξηηήξην 18 - Υξόλνο παξάδνζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε
απαίηεζε (κεγάινο ρξόλνο), 120 γηα ρξόλν παξάδνζεο έσο έλα (1) κήλα,
αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.

Παξαηήξεζε: Ο νξηζκόο ηεο ηηκήο πνπ ιακβάλεη 120 ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο δελ
ζπλεπάγεηαη ηε ζέζπηζε αληίζηνηρνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ θαη ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο
ησλ θαηά πεξίπησζε παξαγξάθσλ ηεο παξνύζαο.
εκείσζε: Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθύπηεη από ην
γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή
βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ
βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ
παξαθάησ ηύπν:
U = ζ1*Β1 + ζ2*Β2 +......+ζλ*Βλ, όπνπ ζλ είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ
θξηηεξίνπ λ θαη Βλ ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ λ.
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξόηεξε από 100 βαζκνύο (ήηνη πνπ δελ
θαιύπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) επηθέξνπλ ηελ
απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
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Ζ ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.
Αζήλα
ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
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