
Πρόςκληςη για: την Αποκατάςταςη του ςυςτήματοσ BMS του Κτιρίου Α ςτην Καςτοριά 

Σελ. 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50150 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  04-07-2022 

 Αρικμ. Πρωτ. 6842 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

τθν Αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ BMS του Κτιρίου Α του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν 

Καςτοριά προχπολογιςμοφ 34.283,83 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Το από 05/04/2022 Ρρωτογενζσ αίτθμα του Τμ. Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του ΡΔΜ, με ΑΔΑΜ: 

22REQ010841684. 

3. Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρικμό 479/23-05-2022, με ΑΔΑ: 6ΑΨΡ469Β7Κ-ΛΞΡ και 

ΑΔΑΜ: 22REQ010841776. 

4. Τισ από 01/07/2022 τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Τμ. Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, 

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για: τθν Αποκατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ BMS του Κτιρίου Α του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 34.283,83 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ Παροφςασ. 

Ρλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Σαπαλίδθσ Κωνςταντίνοσ, 

προϊςτάμενοσ του τμ. Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, τθλ.: 24610 56360 

email: ksapalidis@uowm.gr. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2022, ΚΑΕ: 9722Γ-Α CPV:   

50710000-5. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτεται θ προςφορά 

που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΡΙΚΑΙΟΤΗΤΑ - «ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Τεχνικισ & Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ των Ραραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Οι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων 

εταιριϊν (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ 

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
mailto:aff00574@uowm.gr
mailto:ksapalidis@uowm.gr
https://uowm.gr/category/news/calls/
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κατάλογο όςων παρζλαβαν τθν Ρρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, όπου κα περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ ςτο οποίο κα αναγράφονται οι δραςτθριότθτεσ του 

ςυμμετζχοντα (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι 

ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

b. Τον Πίνακα υμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

c. Τθν εξουςιοδότθςθ ι βεβαίωςθ ςυνεργαςίασ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Ι. 

2) Οικονομικι προςφορά του Ραραρτιματοσ ΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word).  

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ, ιτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕ Α. ΡΩΤ. 6842/04-07-2022  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ Α  

ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΙΑ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: 15-07-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 15-07-2022 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11.00 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Όροφοσ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Το άνοιγμα 

των φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Ρρόςκλθςθσ, ιτοι ζωσ 16/10/2022. 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ 

ii) Ριςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
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προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

iv) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ-πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 

 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει ςε πλιρθ λειτουργία όλα τα παρακάτω 

ςε χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

3. Η παράδοςθ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο Κτίριο Α ςτθν 

Καςτοριά. 

4. Τα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτίο/α Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά 

Ρεριοχι Φοφρκα, Τ.Κ. 52100, Καςτοριά 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

 

5. Τα τιμολόγια (πϊλθςθσ/υπθρεςιϊν) κα εκδοκοφν ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

Σόποσ Παράδοςθσ: Καςτοριά 

6. Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το Ρανεπιςτιμιο. 
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Η πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ προμικεια 

ειδϊν και υπθρεςιϊν, και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί 

εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  

7. Τον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Τομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

8. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  
 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

9. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Ρανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Τμιμα 

Ρρομθκειϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102, email: ghaitidis@uowm.gr, email: aff00574@uowm.gr). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚA ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ BMS του Κτιρίου Α ςτθν Καςτοριά. 

  
Το αντικείμενο του ζργου αφορά τθν αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ BMS του 

Κτιρίου Α ςτθν Καςτοριά. Η πρόταςθ τθσ υπθρεςίασ κα ςτθρίηεται ςτθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

EAGLΕHAWK NX/HAWK/ARENA NX του οίκου Honeywell αφοφ ελιφκθςαν υπόψιν οι απαιτιςεισ του 

υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, πάντα ςφμφωνα με τθν αρχικι μελζτθ του Κτιρίου και των ςχετικϊν τεχνικϊν 

περιγραφϊν - προδιαγραφϊν. 

Το εν λόγω ςφςτθμα κα είναι ελεφκερα προγραμματιηόμενο, κατάλλθλο για επιτιρθςθ και ζλεγχο 

κτιριακϊν Η/Μ εγκαταςτάςεων. Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ κα ζχουν λειτουργικό ςφςτθμα Linux, είναι web 

servers και υποςτθρίηουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίασ ΒACNet over IP, LonWorks, Modbus, διαςφνδεςθ 

μζςω ςυςκευϊν modem (ISDN-PSTN-GSM), δικτφωςθ TCP/IP (Internet & Intranet). 

Το προτεινόμενο εργαλείο επικοινωνίασ ςυςτιματοσ - χριςτθ (Human Machine Interface - H.M.I.) 

κα είναι το ArenaNX, το οποίο αποτελεί πλατφόρμα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν βαςιηόμενθ ςε βιομθχανικό 

πρότυπο LAN/WAN (Local/Wide Area Network). Θα αποτελεί εφαρμογι αρχιτεκτονικισ client/server θ 

οποία παρζχει τθν δυνατότθτα πολυεπίπεδθσ ι και πολυχρθςτικισ δομισ χρθςτϊν. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα μικρό ςφςτθμα ενόσ ςτακμοφ ζωσ ςυςτιματα πολλϊν ςτακμϊν H.M.I. Το 

περιβάλλον επικοινωνίασ του H.M.I. χρθςιμοποιεί τθν πλατφόρμα του λειτουργικοφ Windows 10. Η 

εφαρμογι κα απεικονίηει με γραφικό τρόπο τα υπό επιτιρθςθ/ζλεγχο Η/Μ ςυςτιματα και κα δίνει τθν 

δυνατότθτα εκτζλεςθσ πολλϊν εργαςιϊν ςτον χριςτθ όπωσ: Λιψθ και διαχείριςθ ςυναγερμϊν, 

χρονοπρογραμματιςμό λειτουργιϊν, επεμβάςεισ για ρυκμίςεισ καταςτάςεων ι επικυμθτϊν τιμϊν 

φυςικϊν μεγεκϊν, καταγραφι και ανάλυςθ δεδομζνων που προζρχονται από τα υπό ζλεγχο ςυςτιματα 

κ.λ.π. 

Ρρόςκετα εργαλεία επικοινωνίασ ςυςτιματοσ - χριςτθ (Human Machine Interface - H.M.I.). ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι λφςθ αποτελοφν και γνωςτοί Web browsers όπωσ ο Internet explorer ι το Mozilla. 

Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ είναι κα είναι WebServers με λειτουργικό ςφςτθμα το Linux γεγονόσ που κακιςτά το 

ςφςτθμα αυτοματιςμοφ προςπελάςιμο από οποιαδιποτε κζςθ εργαςίασ του δικτφου υπολογιςτϊν του 

κτιρίου χωρίσ να απαιτοφνται ειδικζσ ''άδειεσ'' χριςθσ. Ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ και ςτο επίπεδο 

αςφαλείασ των ψθφιακϊν ελεγκτϊν με χριςθ firewalls.  

Οι προτεινόμενοι τφποι καλωδίων ςθμείων I/O και δικτφου LAN είναι οι ακόλουκοι: 

DI     : OLFLEX-110 2*1.0 mm2 ι LiYCY 2*1.0 mm2  

DO    : OLFLEX-110 2*1.0 mm2 ι όπωσ αλλιϊσ απαιτείται, 

AI     : LiYCY 2*1.0 mm2 ι όπωσ αλλιϊσ απαιτείται, 

AO    : OLFLEX-110 3*1.0 mm2 ι LiYCY 3*1.0 mm2  

LAN  : Καλϊδιο δικτφου Εthernet (UTP Cat 5 ) 

 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ πρωτοκόλλων επικοινωνίασ 

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίασ είναι τυποποιθμζνα, όπωσ : 

• BACNet - πρωτόκολλο επικοινωνίασ κακιερωμζνο από τθν ASHRAE, υιοκετθμζνο και 

υποςτθριηόμενο από το ANSI (αρικμόσ τυποποίθςθσ 135-1995, ςφμφωνα με το CEN αποτελεί ςχζδιο 

τυποποίθςθσ ENV 1805-1 / 1997). 
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• MODBus - τυποποιθμζνο πρωτόκολλο επικοινωνίασ του ISA (Instrument Society of America) το 

οποίο αναπτφχκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ ρομποτικισ και τθσ βιομθχανίασ. 

• LΟΝMark - ιδιόκτθτο πρωτόκολλο αναπτυγμζνο από τθν εταιρεία Echelon Corporation με 

αντίςτοιχθ Βάςθ τουσ νευρωνικοφσ μικροεπεξεργαςτζσ (ςφμφωνα με το CEN αποτελεί ςχζδιο 

τυποποίθςθσ ENV 13154-2). 

 

 
ΚΣΙΡΙΟ Α (HONEYWELL) 

A.1. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ-ΚΑΡΣΕ Ι/Ο-ΑΚΕ 
 

α/α Κωδικόσ Περιγραφι Σεμ. 
Ενδεικτικι Σιμι 

Μονάδοσ 
Ενδεικτικι 

υνολικι Σιμι 

1 

CLNXSERIES8W02 Ελεγκτισ Hawk8 , χωρίσ άδεια υποςτιριξθσ ςθμείων 2 

2.012,00 € 2.012,00 € CLNXHAWK8-SD Κάρτα SD Hawk8 2 

CLNXHAWK8-8010 Άδεια Hawk8 500 ςθμεία 1 

2 CLIF-CBUSLC C-BUS INTEGRATION MODULE 1 1.962,50 € 1.962,50 € 

3 CLIOP823 + XS823 
Κάρτα ψθφιακϊν ειςόδων (12DI, 

Panel bus) + Βάςθ 
1 420,00 € 420,00 € 

4 CLIOPR824ABLK10 
Κάρτα αναλογικϊν εξόδων 6 RELAY  

OUTPUT PANEL Panel  bus) + Βάςθ 
10 520,00 € 5.200,00 € 

5 CLIOPR822ABLK10 
Κάρτα αναλογικϊν εξόδων8 ANALOG  

OUTPUT PANEL Panel  bus) + Βάςθ 
1 281,25 € 281,25 € 

6 CLIOP830ABLK10 
Κάρτα αναλογικϊν εξόδων6 RELAY  

OUTPUT PANEL Panel  bus) + Βάςθ 
1 577,50 € 577,50 € 

   

 Σφνολο Προμθιειασ Πινάκων (A.1)  10.453,25 € 

 A.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ   

α/α Κωδικόσ Περιγραφι Σεμ. 
Ενδεικτικι Σιμι 

Μονάδοσ 
Ενδεικτικι 

υνολικι Σιμι 

1 
VF20-1B65NW + 

WB 150 

Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ  

εμβαπτιηόμενο 20 Kohm NTC 150 mm IP54+κυάκιο 
4 90,00 € 360,00 € 

2 Η7508Β1080 Αιςκθτιριο  κερμοκραςίασ υγραςίασ περιβάλλον IP65 1 345,00 € 345,00 € 

3 DPS400 
Διαφορικόσ πρεςοςτάτθσ αζρα  40- 

400 PA 
4 65,00 € 260,00 € 

4 DLF Αιςκθτιριο πίεςθσ υγρϊν (0-16bar) ςτάκμθ 2 207,50 € 415,00 € 
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5 T7470A1009 
Αιςκθτιριο  κερμοκραςίασ χϊρου  

NTC20k, 6..40C 
2 32,50 € 65,00 € 

6 Δ1-530(SF1K) ΔΙΑΚ.ΟΗΣ ΥΓΩΝ 1 4 125,00 € 500,00 € 

   

 Σφνολο Προμθιειασ Περιφερειακϊν (A.2.)  1.945,00 € 

 A.3. ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ   

α/α Κωδικόσ Περιγραφι Σεμ. 
Ενδεικτικι 

Σιμι Μονάδοσ 
Ενδεικτικι 

υνολικι Σιμι 

1 PC 

Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ DELL PC   

OptiPlex 3050MFF|i5- 

7500T|8GΒ|500GΒ|Windows 10  

Pro|5Yrs NBD, με οκόνθ 21'' 

1 1.250,00 € 1.250,00 € 

   

 Σφνολο Προμθιειασ Υλικϊν (A.3.)  1.250,00 € 

   

 
Σφνολο Προμθιειασ Υλικϊν (A.1+A.2+A.3), πλέον ΦΠΑ  13.648,25 € 

 A.4. ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ/ΕΚΚΙΝΗΗ  

α/α Κωδικόσ Περιγραφι Σεμ. 
Ενδεικτικι Σιμι 

Μονάδοσ 
Ενδεικτικι 

υνολικι Σιμι 

1 
Εργαςίεσ 

Yλοποίθςθσ 

Οι παρεχόμενεσ από τον ανάδοχο υπθρεςίεσ αφοροφν:  

1) Εκπόνθςθ ςχεδίων ςε μορφι κλεμμολίςτασ 

(block diagramms) με πλιρθ και λεπτομερι ανάπτυξθ 

τθσ ςυνδεςμολογίασ των πινάκων ελζγχου και των 

περιφερειακϊν οργάνων αυτοματιςμοφ. 

2) Ραροχι λεπτομερϊν οδθγιϊν για τθν 

ςφνδεςθ και εγκατάςταςθ των πινάκων ελζγχου και 

των περιφερειακϊν οργάνων αυτοματιςμοφ. 

3) Ανάπτυξθ τθσ λογικισ λειτουργίασ των 

ελεγχόμενων Η/Μ βάςει μελζτθσ (Sequence of 

operation) και προγραμματιςμόσ του λογιςμικοφ των 

ψθφιακϊν ελεγκτϊν των πινάκων αυτοματιςμοφ 

(application programm Honeywell Coach). 

4) Ενςωμάτωςθ των ελεγχόμενων ςθμείων 

τρίτων ςυςτθμάτων (Third party points mapping) 

ςτουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ και παραμετροποίθςθ των 

μεταφραςτϊν πρωτοκόλλου.  

5) Ανάπτυξθ και προγραμματιςμόσ των 

δυναμικϊν γραφικϊν του λογιςμικοφ του Web HAWK  

6) Εγκατάςταςθ ςτο ζργο των 

προγραμματιςμζνων εφαρμογϊν ςτουσ  ψθφιακοφσ 

  

9.500,00 € 

ΑΔΑ: Ω22Ι469Β7Κ-9ΞΚ





Πρόςκληςη για: την Αποκατάςταςη του ςυςτήματοσ BMS του Κτιρίου Α ςτην Καςτοριά 

Σελ. 8 

ελεγκτζσ των πινάκων ελζγχου. Ζλεγχοσ ςθμείων 

ειςόδων/εξόδων και δικτφων (commissioning) ςε 

ολοκλθρωμζνο και θλεγμζνο δίκτυο καλωδιϊςεων, ςε 

απαραίτθτθ ςυνεργαςία με τον θλεκτρολόγο που 

υλοποίθςε τισ ςυνδζςεισ.  

7) Εκκίνθςθ των ελεγχόμενων εγκαταςτάςεων 

και δοκιμζσ λειτουργίασ με επιτιρθςθ και ζλεγχο από 

το Κεντρικό Στακμό (start up).  

8) Ραράδοςθ ςε λειτουργία και εκπαίδευςθ 

ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ BMS.  

9) Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

   

 Σφνολο Εργαςιϊν (A.4) 9.500,00 € 

   

 Σφνολο Προςφοράσ Κτιρίου Α (A.1+A.2+A.3+A.4)  23.148,25 € 

   

 Α.5. ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ  

α/α Κωδικόσ Περιγραφι Σεμ. 
Ενδεικτικι 

Σιμι Μονάδοσ 
Ενδεικτικι 

υνολικι Σιμι 

1  

Αναβάκμιςθ λογιςμικοφ για τθν αντικατάςταςθ – 

ενςωμάτωςθ των νζων ςυςκευϊν 1 4.500,00 € 4.500,00 € 

   

 Σφνολο Προμθιειασ Υλικϊν (A.5.)  4.500,00 € 

   

 Σφνολο Προςφοράσ Κτιρίου Α (A.1+A.2+A.3+A.4+Α5)  27.648,25 € 

    

  ΦΠΑ  6.635,58 € 
    

 
Τελικό Σφνολο Προςφοράσ Κτιρίου Α (A.1+A.2+A.3+A.4+Α5) με ΦΠΑ 34.283,83 € 

 

 

ΕΤΘΤΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Ευκφνθ αναδόχου για τθν αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ BMS του Κτιρίου Α ςτθν Καςτοριά του ΡΔΜ. 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζςει το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν 
εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 
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καταςκευαςτϊν και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ., ι ςυμπλθρωματικά τουσ κανονιςμοφσ ξζνων τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, κα εκτελεί τισ 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν, κα επιςκευάηει και κα αποκακιςτά τθ λειτουργία ςε 
περιπτϊςεισ βλαβϊν που οφείλονται ςε πλθμμελι ςυντιρθςθ και εν γζνει υπαιτιότθτα του ι ςε κανονικι 
φκορά.  

Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται εκτάκτωσ να καλεςτεί για να απαςχολθκεί προςωπικό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι Νομοκεςία ενζργειεσ μερίμνθσ και 
ευκφνθσ αυτοφ. 

Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται εκτάκτωσ να καλεςτεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, πρζπει εντόσ 24ων ωρϊν να 
ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ του ΡΔΜ.  

Το μόνιμο προςωπικό λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ που τυχόν διακζτει ο ΕΓΟΔΟΤΗΣ εργάηεται 
μαηί με το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Οποιοδιποτε υλικό κα χρειαςτεί για τθν αποκατάςταςθ ηθμιάσ, βλάβθσ ι φκοράσ που οφείλεται 
ςτον ανάδοχο βαρφνουν αποκλειςτικά αυτόν.  

Κάκε φορά που κα πραγματοποιεί εργαςίεσ ςτουσ χϊρουσ που ςυντθρεί κα απομακρφνει όλα τα 
υλικά που προζρχονται από αυτζσ και κα τουσ παραδίδει κακαροφσ. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αντικατάςταςθσ και προςαρμογισ οποιουδιποτε οργάνου, 
υλικοφ ι εξαρτιματοσ εγκατεςτθμζνου, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτα υποςυςτιματα του BMS, 
κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ, βλάβθσ ι φκοράσ που κα προκλθκεί είτε από τισ εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν είτε εξαιτίασ κακισ ι ελλιποφσ ςυντιρθςθσ , βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον 
ανάδοχο.  

Η Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ όταν διαπιςτϊνει: Κακι και 
ελλιπι ι πλθμμελι εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τον ανάδοχο, κακυςτζρθςθ ςτθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, και άρνθςθ να ςυμμορφωκεί ςτισ υποδείξεισ τθσ. 

Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ και ενζργειεσ εκείνεσ 
που απαιτοφνται για τθ ςωςτι για τθ αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ BMS του Κτιρίου Α ςτθν Καςτοριά 
του ΡΔΜ. 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 

Η ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κα γίνει από αδειοφχουσ τεχνίτεσ ζχοντεσ νόμιμα το 
επαγγελματικό δικαίωμα, ςφμφωνα με το Π.Δ.1/2013 όπωσ αυτό ιςχφει. 

Τθν ιςχφουςα Βιομθχανικι Νομοκεςία (Β.Δ. 24 Νοε / 17 Δεκ, 1953. Ππωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα και λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ).  

Τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ κλπ. του Ελλθνικοφ Κράτουσ.  
Τισ οδθγίεσ καταςκευαςτϊν, των εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.  
Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ. 

 
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ 
 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ κα διενεργθκεί από τον 
επιβλζποντα μθχανικό τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ ςε ςυνεργαςία με τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ/παραλαβισ που ζχει οριςτεί. 

 

ΑΦΑΛΙΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, 
αναγνωριςμζνεσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το εργατικό και υπαλλθλικό προςωπικό του που ζχει ςχζςθ με 
το ζργο, εφόςον αυτό δεν υπάγεται ςτισ κοινωνικζσ αςφαλίςεισ οφτε καλφπτεται θ αςφάλιςθ αυτι με τισ 
πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ που επιβάλλονται από το Νόμο για τα αςφαλιςτικά ταμεία και τυχόν άλλουσ 
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αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, για τισ οποίεσ ειςφορζσ ευκφνεται και επιβαρφνεται αποκλειςτικά ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ και θ αντίςτοιχθ δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αμοιβι του.  

Επίςθσ όςον αφορά τθν καταβολι των νομίμωσ επιβαλλόμενων ειςφορϊν προσ τουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ Ε.Φ.Κ.Α. κλπ., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι να προςκομίηει 
βεβαιϊςεισ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του προσ αυτοφσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τον Νόμο. 

Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραλείψει να κάνει ενζργειεσ ι δεν τθριςει ςε ιςχφ τισ αςφαλίςεισ οι οποίεσ 
απαιτοφνται από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΕΓΟΔΟΤΗΣ ζχει το δικαίωμα να ενεργιςει ι να διατθριςει 
αυτζσ και να πλθρϊνει τα αναγκαία αςφάλιςτρα αφοφ κα τα παρακρατεί από τα ποςά που κάκε φορά 
πλθρϊνονται ι οφείλονται ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ θ οποία κα προξενθκεί από 
εργατικό ατφχθμα ςε εργάτεσ ι άλλα πρόςωπα τα οποία χρθςιμοποιεί ςτο ζργο. Είναι υποχρεωμζνοσ να 
απαλλάξει τον ΕΓΟΔΟΤΗ από κάκε πλθρωμι για αυτζσ τισ ηθμιζσ ι βλάβεσ, κακϊσ και για κάκε απαίτθςθ, 
ενζργεια, ζξοδα και επιβαρφνςεισ ςχετικζσ με αυτζσ.  

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθν πιςτι τιρθςθ όλων των κανονιςμϊν αςφαλείασ, διαταγμάτων και 
νομοκετικϊν ρυκμίςεων περί λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καλι 
και αςφαλι λειτουργία όλων των ςυςτθμάτων του BMS και τθσ εγκατάςταςθσ που επιβλζπει και κα 
ευκφνεται εξ ολοκλιρου ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθν πλθμμελι 
ςυντιρθςθ και επίβλεψθ των εγκαταςτάςεων. Ο ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ που κα προξενθκεί 
με οποιονδιποτε τρόπο κατά τθ λειτουργία των παραπάνω ςυςτθμάτων και κα οφείλεται ςε πράξθ ι 
παράλειψθ του ιδίου, υποχρεϊνεται να αποηθμιϊςει τουσ πακόντεσ για κάκε βλάβθ που κα προξενθκεί 
από το ατφχθμα. 
 

ΖΗΜΙΕ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΟΤΙΕ ΑΤΣΩΝ 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κίνδυνο που ςτρζφεται κατά τθσ ηωισ, 

υγείασ, ςωματικισ ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων προςωπικϊν ι περιουςιακϊν 
υλικϊν ι άλλων αγακϊν παντόσ τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνων του ΕΓΟΔΟΤΗ, του προςωπικοφ του 
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του εξοπλιςμοφ του ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ Επίβλεψθσ, ο οποίοσ κίνδυνοσ προζρχεται από τθν μθ καλι εκτζλεςθ του ζργου, τθν 
μθ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ των ςυςτθμάτων του BMS, των 
μζςων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν των χρθςιμοποιοφμενων ςτο εργοτάξιο από οποιονδιποτε, και ςε 
κάκε πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο των εργαςιϊν και του ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  κατά 
τισ θμζρεσ και ϊρεσ κατά τισ οποίεσ γίνονται εργαςίεσ όςο και κατά τισ θμζρεσ κατά τισ οποίεσ δεν γίνονται 
εργαςίεσ. 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ  
 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ που προκφψει από τθ μθ ςωςτι ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ βλάβθσ που 
δυνατόν να οδθγιςει ςε διακοπι οποιαςδιποτε ςθμαντικισ λειτουργίασ των κτιρίων του ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ωσ και εγκαταςτάςεων που άπτονται τθσ αςφάλειασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ 
αμελλθτί προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ.  
Ραράλλθλα και αμελλθτί υποχρεοφται όπωσ ενθμερϊςει τον επιβλζποντα μθχανικό και τθν επιτροπι 
ελζγχου. 
 

ΕΤΘΤΝΕ ΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  
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Για το ςφνολο των εργαηομζνων του ςυγκεκριμζνου ζργου, ςαν ΕΓΟΔΟΤΗΣ κεωρείται 
αποκλειςτικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δεν φζρει καμία ευκφνθ ζναντι των 
ανωτζρω.  

Πςον αφορά το ςφνολο τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ΕΓΟΔΟΤΗΣ κεωρείται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 
 

Πλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Τεχνικι Υπθρεςία Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Μακεδονίασ: κοσ Σαπαλίδθσ  Κωνςταντίνοσ,  τθλ.: 24610 56360, email: ksapalidis@uowm.gr 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά είναι τα ελάχιςτα επικυμθτά και κεωροφνται 
ωσ ουςιϊδθ και απαράβατα, τυχόν ζλλειψθ κάποιου απ’ αυτά επιφζρει τθν ποινι αποκλειςμοφ. 

 
Τυχόν ελαττωματικά είδθ ι είδθ που δεν καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, δεν κα 

παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ με ευκφνθ του προμθκευτι, χωρίσ καμία οικονομικι 
επιβάρυνςθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και κα αντικακίςτανται άμεςα από τον προμθκευτι. 

 
Τα είδθ παραλαμβάνονται οριςτικά αν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και αφοφ 

διαπιςτωκεί με τον μακροςκοπικό ζλεγχο ότι είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται. 
 
Στθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν διαφορζσ ι αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θ 

υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει μζροσ ι ςφνολο τθσ ποςότθτασ και να ηθτιςει τθν άμεςθ 
αντικατάςταςι τουσ με είδθ που να ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 
Για οτιδιποτε δεν αναφζρεται ρθτά ςτα ςχετικά εδάφια, κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τισ 

ιςχφουςεσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1  
 Η προςφορά ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα 

προςπζκτουσ ςτα οποία να φαίνονται όλα τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

ΝΑΙ 
  

1.2  

Τα προϊόντα είναι καινοφρια, χωρίσ βλάβεσ ι 
ελαττϊματα, ςφμφωνα µε όςα ορίηονται από 
τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ &   ευρωπαϊκζσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ και τισ 
προδιαγραφζσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ 

  

1.3 3 
 Τα είδθ κα παραδοκοφν ςτισ αυκεντικζσ 

ςυςκευαςίεσ τουσ χωρίσ αλλοιϊςεισ, 
ςκιςίματα ι εκδορζσ, ςε ακζραιεσ ποςότθτεσ. 

ΝΑΙ 
  

1.4 4 
Πλα τα είδθ φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ 
CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κα είναι 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα αυτισ. 

ΝΑΙ 
  

1.5 5 

Πλα τα υλικά είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ 
από αυτά που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, 
χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ. 

ΝΑΙ 

  

1.6 6 
Ο κωδικόσ CLNXSERIES8W02 περιλαμβάνει: 
Ελεγκτι Hawk8 , χωρίσ άδεια υποςτιριξθσ 
ςθμείων 

ΝΑΙ 
  

1.7 7 
Ο κωδικόσ CLNXHAWK8-SD περιλαμβάνει: 
Κάρτα SD Hawk8 

ΝΑΙ 
  

1.8 8 
Ο κωδικόσ CLNXHAWK8-8010 περιλαμβάνει: 
Άδεια Hawk8 500 ςθμεία 

ΝΑΙ 
  

1.9 9 
Ο κωδικόσ CLIF-CBUSLC περιλαμβάνει: C-BUS 
INTEGRATION MODULE 

ΝΑΙ 
  

1.10 1
0 

Ο κωδικόσ CLIOP823 + XS823 περιλαμβάνει: 
Κάρταψθφιακϊν ειςόδων (12DI,Panel bus) με 
αντίςτοιχθ Βάςθ 

ΝΑΙ 
  

1.11 1
1 

Ο κωδικόσ CLIOPR824ABLK10 περιλαμβάνει: 
Κάρτα αναλογικϊν εξόδων 6 RELAY OUTPUT 
PANEL Panel  bus) με αντίςτοιχθ Βάςθ 

ΝΑΙ 
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1.12 1
2 

Ο κωδικόσ CLIOPR822ABLK10 περιλαμβάνει: 
Κάρτα αναλογικϊν εξόδων 8 ANALOG 
OUTPUT PANEL Panel  bus) με αντίςτοιχθ 
Βάςθ 

ΝΑΙ  

 

1.13 1
3 

Ο κωδικόσ CLIOP830ABLK10 περιλαμβάνει: 
Κάρτα αναλογικϊν εξόδων 6 RELAY OUTPUT 
PANEL Panel  bus) με αντίςτοιχθ Βάςθ 

ΝΑΙ 
  

1.14 1
4 

Ο κωδικόσ VF20-1B65NW + WB 150 
περιλαμβάνει: Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 
εμβαπτιηόμενο 20 Kohm NTC 150 mm IP54 με 
αντίςτοιχο κυάκιο 

ΝΑΙ 

  

1.15 1
5 

Ο κωδικόσ Η7508Β1080 περιλαμβάνει: 
Αιςκθτιριο  κερμοκραςίασ υγραςίασ- 
περιβάλλον IP65 

ΝΑΙ 
  

1.16 1
6 

Ο κωδικόσ DPS400 περιλαμβάνει: Διαφορικό 
πρεςοςτάτθ αζρα  40-400 PA 

ΝΑΙ 
  

1.17 1
7 

Ο κωδικόσ DLF περιλαμβάνει: Αιςκθτιριο 
πίεςθσ υγρϊν (0-16bar) ςτάκμθ 

ΝΑΙ  
 

1.18 1
8 

Ο κωδικόσ T7470A1009 περιλαμβάνει: 
Αιςκθτιριο  κερμοκραςίασ χϊρου 
NTC20k, 6..40C 

ΝΑΙ 
  

1.19 1
9 

Ο κωδικόσ Δ1-530(SF1K) περιλαμβάνει: 
ΔΙΑΚ.ΟΗΣ ΥΓΩΝ 1 

ΝΑΙ 
  

1.20 2
0 

Ο κωδικόσ PC περιλαμβάνει: Ηλεκτρονικό 
Υπολογιςτι DELL PC OptiPlex 3050MFF με i5-
7500T, 8GΒ RAM, 500GΒ Drive λειτουργικό 
Windows 10 Pro, 5 ζτθ NBD ι καλφτεροσ και 
οκόνθ 21'' ι καλφτερθ. 

ΝΑΙ 

  

1.21 2
1 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν εκπόνθςθ ςχεδίων ςε μορφι 
κλεμμολίςτασ (block diagramms) με πλιρθ και 
λεπτομερι ανάπτυξθ τθσ ςυνδεςμολογίασ 
των πινάκων ελζγχου και των περιφερειακϊν 
οργάνων αυτοματιςμοφ. 

ΝΑΙ 

  

1.22 2
2 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν παροχι λεπτομερϊν οδθγιϊν για τθν 
ςφνδεςθ και εγκατάςταςθ των πινάκων 
ελζγχου και των περιφερειακϊν οργάνων 
αυτοματιςμοφ. 

ΝΑΙ 

  

1.23 2
3 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν ανάπτυξθ τθσ λογικισ λειτουργίασ των 
ελεγχόμενων Η/Μ βάςει μελζτθσ (Sequence 
of operation) και προγραμματιςμόσ του 
λογιςμικοφ των ψθφιακϊν ελεγκτϊν των 
πινάκων αυτοματιςμοφ (application 
programm Honeywell Coach). 

ΝΑΙ 

  

1.24 2
4 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν ενςωμάτωςθ των ελεγχόμενων ςθμείων 
τρίτων ςυςτθμάτων (Third party points 
mapping) ςτουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ και 
παραμετροποίθςθ των μεταφραςτϊν 
πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ 
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1.25 2
5 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν  ανάπτυξθ και προγραμματιςμό των 
δυναμικϊν γραφικϊν του λογιςμικοφ του 
Web HAWK . 

ΝΑΙ 

  

1.26 2
6 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν εγκατάςταςθ ςτο ζργο των 
προγραμματιςμζνων εφαρμογϊν ςτουσ 
ψθφιακοφσ ελεγκτζσ των πινάκων ελζγχου. 
Ζλεγχοσ ςθμείων ειςόδων / εξόδων και 
δικτφων (commissioning) ςε ολοκλθρωμζνο 
και θλεγμζνο δίκτυο καλωδιϊςεων, ςε 
απαραίτθτθ ςυνεργαςία με τον θλεκτρολόγο 
που υλοποίθςε τισ ςυνδζςεισ. 

ΝΑΙ 

  

1.27 2
7 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν εκκίνθςθ των ελεγχόμενων 
εγκαταςτάςεων και δοκιμζσ λειτουργίασ με 
επιτιρθςθ και ζλεγχο από το Κεντρικό Στακμό 
(start up). 

ΝΑΙ 

  

1.28 2
8 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Τθν παράδοςθ ςε λειτουργία και εκπαίδευςθ 
ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ BMS. 

ΝΑΙ 

  

1.29 2
9 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν : 
Το ςφνολο των εργαςιϊν κα εκτελοφνται 
μόνο εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

ΝΑΙ 
  

1.30 3
0 

Αναβάκμιςθ λογιςμικοφ για τθν 
αντικατάςταςθ – ενςωμάτωςθ των νζων 
ςυςκευϊν 

ΝΑΙ 
  

2 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

2.1 

Ο προςφζρων επί ποινι αποκλειςμοφ κα 
πρζπει είτε να διακζτει εξουςιοδότθςθ από 
τθν καταςκευάςτρια εταιρία, δθλαδι τθ 
Honeywell, είτε να προςκομίςει βεβαίωςθ 
ςυνεργαςίασ με εταιρία θ οποία διακζτει τθν 
άδεια. 

ΝΑΙ 

  

2.2 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Κτίριο Α ΡΔΜ Καςτοριά 
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
120 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 1 χρόνο ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια 
ΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ Ε ΒΛΑΒΗ: 
Μζςα ςε 24 ϊρεσ 

ΝΑΙ 

  

Ημερομθνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να καταθζςουν οικονομική προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμένου τησ παροφςασ Πρόςκληςησ. Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα είναι η χαμηλότερη 

ςυνολική τιμή με την προχπόθεςη ότι πληροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτεται η προςφορά 

που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ.) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 34.283,83 € με ΦΠΑ 

 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

6842/04-07-2022 Πρόςκλθςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Περιγραφι 

υνολικόσ 

προχπολογιςμόσ με 

ΦΠΑ (€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ τιμι 

χωρίσ ΦΠΑ (€) 

 

ΦΠΑ 24% (€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι με ΦΠΑ (€) 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ-ΚΑΡΣΕ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ, ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ, ΕΡΓΑΙΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ/ΕΚΚΙΝΗΗ, 

 ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

(A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 

34.283,83 €  

 

 

 

 

 

Ημερομθνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 

ΑΔΑ: Ω22Ι469Β7Κ-9ΞΚ
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