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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΙΑΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή 
προσφοράς στο πλαίσιο προμήθειας  μιας (1)  μαγνητικής πύλης ελέγχου επιβατών για 
χρήση της  κατά την επιβίβασή τους στα υδροπλάνα του υδατοδρομίου Παξών και για 
την ανίχνευση απαγορευμένων μεταλλικών αντικειμένων, σύμφωνα  με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω. 

 Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στα 6.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και 
κριτήριο κατακύρωσης αυτό της χαμηλότερης προσφοράς.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καταθέσουν κλειστό φάκελο  οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 
2016 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΛΚΕ Α.Ε. [ Κτήριο Νέου Επιβατικού Σταθμού 
– Νέο Λιμάνι, Κέρκυρα 491 00, Τηλ. Επικοινωνίας 26610 – 45551 – Υπεύθυνος κ. Άρης 
Μπατσούλης]. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά – εγχειρίδια κατασκευαστή κ.λ.π που αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
1.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Η μαγνητική πύλη θα αποτελείται από τις παρακάτω κύριες υπομονάδες: 
 
 Δύο (2) πλευρικά πλαίσια της μαγνητικής πύλης με τις κεραίες εκπομπής και λήψης. 
 Μία (1) ηλεκτρονική μονάδα στο πάνω μέρος αυτής. 
 Εργοστασιακά πέδιλα στήριξης στο δάπεδο. 
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 Εσωτερικό ή εξωτερικό σύστημα UPS ή μπαταριών με αυτόματο σύστημα μεταγωγής 
σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας της ΔΕΗ και δυνατότητα λειτουργίας 
της συσκευής από το UPS / μπαταρίες για τουλάχιστον 20 λεπτά. 
 

 
 Εξωτερικό τροφοδοτικό συνεχούς τάσης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Εντός της 

μαγνητικής πύλης θα υπάρχει μόνο συνεχές ρεύμα και όχι εναλλασσόμενο.  
 
1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1.2.1. Όλα τα υλικά θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα κατασκευασθούν μετά 

την ανάθεση. 
1.2.2. Απαιτείται η συμμόρφωση του Κατασκευαστή με τα ακόλουθα standards τα οποία 

πρέπει να υποβληθούν στην Τεχνική Προσφορά: 
 
 ISO 9001:2008 
 CE 
 Πιστοποίηση EU standard 2 από Κρατική Αρχή Αεροπορικής Ασφάλειας. 
 
1.2.3. Απαιτείται η συμμόρφωση του προμηθευτή με τα παρακάτω πιστοποιητικά τα 

οποία να υποβληθούν μαζί με την Προσφορά: 
 
 ISO 9001:2008 
 
1.2.4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Εντός ενός (1) μήνα  από την ανάθεση της παραγγελίας, δοκιμασμένη και έτοιμη προς 
λειτουργία. 
 
1.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
 
1.3.1. Να δείχνει με φωτεινά LED το ύψος του σώματος του επιβάτη στο οποίο να 
ανιχνεύθηκε το μεταλλικό αντικείμενο. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι 
(20) κάθετες ζώνες και τρεις (3) οριζόντιες για να υποδεικνύει με την μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια το ακριβές σημείο ανίχνευσης και να μειώνεται ο χρόνος ελέγχου. 
1.3.2. Η αρχή λειτουργίας να είναι το συνεχές ή παλμικό μαγνητικό πεδίο ελεγχόμενο με 
ψηφιακή τεχνολογία με την χρήση μικροϋπολογιστών για την ανίχνευση και τον έλεγχο. 
1.3.3. Ανεξάρτητα από το επιλεγόμενο standard ανίχνευσης, η μαγνητική πύλη πρέπει 
να ανιχνεύει 100% το επιλεγόμενο πρότυπο ανεξάρτητα από την θέση του, την γωνία, την 
κατεύθυνση και την συσκευασία του σε οποιοδήποτε σημείο επί των επιβατών και του 
μαγνητικού πεδίου της συσκευής. 
1.3.4. Η ευαισθησία ανίχνευσης και οι υπόλοιπες παράμετροι πρέπει να είναι αυτόματα 
ρυθμιζόμενοι από την συσκευή για κάθε επιλεγόμενο standard ασφάλειας. Παρόλα αυτά 
θα πρέπει επίσης να δίδεται η δυνατότητα αυξομείωσης της ευαισθησίας έως 100 
διαβαθμίσεις ανά πρόγραμμα ανίχνευσης. 
1.3.5. Η συσκευή θα πρέπει να έχει δυνατότητα άμεσης επιλογής από το μενού της 
κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας τουλάχιστον των ακόλουθων προγραμμάτων 
ανίχνευσης: EU standard 1, EU standard 2, EU standard 3, Λυμένα Όπλα, NIJ 0601.02 
μεγάλου μεγέθους, NIJ 0601.02 μεσαίου μεγέθους.   
 



1.3.6. Οι συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να επισυνάψουν στην τεχνική 
τους προσφορά την αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης της βαθμονόμησης σύμφωνα με 
το πρότυπο EU STD 2 όπου θα περιγράφεται η ακριβής διαδικασία και θα δίδονται 
σχηματικά τα ύψη και οι διαφορετικές γωνίες κάθε τύπου όπλου για την πιστοποίηση. Η 
προαναφερόμενη διαδικασία για το EU Standard 2 θα πρέπει να υποβληθεί στην  
 
 
 
προσφορά και θα χρησιμοποιηθεί στην παραλαβή της συσκευής από τον ΟΛΚΕ, σαν 
αποδεικτικό ορθής λειτουργίας. 
1.3.7. Ελάχιστος αποδεκτός αριθμός προγραμμάτων ανίχνευσης: 20 και ελάχιστος 
αποδεκτός αριθμός προγραμμάτων ανίχνευσης για μελλοντική χρήση και 
παραμετροποίηση από την Υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η προμήθεια νέου εξοπλισμού: 
10. 
1.3.8. Ταυτόχρονα με την ανίχνευση απαγορευμένων μεταλλικών αντικειμένων 
σύμφωνα με το EU standard 2, η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει ψευδείς 
συναγερμούς από προσωπικά μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. ρολόγια, μέταλλα στα 
παπούτσια, κλπ και εξαιρουμένων κινητών τηλεφώνων, κλειδιών, τσιγάρων, αναπτήρων, 
πανωφορίων κλπ) σε μέγιστο αποδεκτό ποσοστό έως 25% προκειμένου να επιταχύνεται η 
ροή των επιβατών και να μειώνεται ο χρόνος αναμονής τους στο σημείο ελέγχου.  
Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και τουλάχιστον μία βεβαίωση / αναφορά από 
Κρατική Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας με δυνατότητα ελέγχου μαγνητικών πυλών 
σύμφωνα με το EU standard 2 που θα αναφέρεται στο εν λόγω ποσοστό ψευδών 
συναγερμών σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (με την συσκευή ρυθμισμένη στο EU 
standard 2). 
1.3.9. Θα πρέπει να διατίθεται ενσωματωμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών το οποίο 
θα προσδιορίζει το τμήμα της συσκευής που έχει βλάβη. 
1.3.10. Οι ενδείξεις του συναγερμού να είναι οπτικές και ηχητικές. Ο ηχητικός 
συναγερμός να μπορεί να ρυθμίζεται για την έντασή, την χροιά και την διάρκεια του 
συναγερμού τουλάχιστον σε 10 επίπεδα. Η ηλεκτρονική μονάδα θα απεικονίζει και 
αναλογικά το μέγεθος της μεταλλικής μάζας  που ανιχνεύθηκε. 
1.3.11. Η συσκευή θα πρέπει να ανιχνεύει όλα τα σιδηρομαγνητικά, αμαγνητικά και 
κράματα μετάλλων και να παρέχει πληροφόρηση για το είδος του μετάλλου που 
ανιχνεύθηκε. 
1.3.12. Μετά την ορθή εγκατάσταση δεν πρέπει να εμφανίζονται ψευδείς συναγερμοί 
λόγω ασταθούς λειτουργίας. 
1.3.13. Ο χρόνος επαναλειτουργίας της συσκευής από την κατάσταση συναγερμού να 
είναι ρυθμιζόμενος από τουλάχιστον 0.3 sec έως 2 sec. 
1.3.14. Η συσκευή δεν θα προκαλεί επιπτώσεις στο γενικό κοινό και πρέπει να είναι 
εντελώς ακίνδυνη για:  
Α. άτομα με καρδιακό βηματοδότη,  
Β. έγκυες γυναίκες  
Γ. μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (π.χ. δισκέτες, πιστωτικές κάρτες, μνήμες ημιαγωγών 
κλπ).  

 



Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες 3 περιπτώσεις (Α+Β+Γ), τα ζητούμενα να 
προκύπτουν επί ποινή απορρίψεως, μόνο από επίσημα πιστοποιητικά διεθνώς 
αναγνωρισμένων εργαστηρίων που θα προσκομισθούν στις τεχνικές προσφορές.  
1.3.15. Να παρέχεται η δυνατότητα εργασίας σε συγχρονισμό δύο ή περισσότερων 
συσκευών, η μία πλησίον της άλλης χωρίς δυσμενείς αλληλεπιδράσεις. 
1.3.16. Η λειτουργία της συσκευής να μην επηρεάζεται από εξωτερικούς ηλεκτρονικούς 
θορύβους καθώς και από γειτνιάζουσες συσκευές X-Ray. 
1.3.17. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φωτοκυττάρων για την τήρηση στατιστικών 
στοιχείων με τις παρακάτω δυνατότητες καταμέτρησης,: 
 Συνολικός αριθμός των διερχόμενων επιβατών. 
 Συνολικός αριθμός των συναγερμών. 
 Αυτόματο υπολογισμό και απεικόνιση των επί τοις εκατό συναγερμών σε σχέση με τον 

αριθμό των ελεγχθέντων επιβατών. 
 
Επίσης θα είναι δυνατή η καταμέτρηση του συνολικού χρόνου λειτουργίας της συσκευής 
1.3.18. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων με ταχύτητα διέλευσης 
0.2m/sec έως και 10m/sec. 
 
1.3.19. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, SMT και modular, με μικροϋπολογιστές και η 
κατανάλωσή της να μην υπερβαίνει τα 50Watt. 
1.3.20. Προκειμένου να υπάρχει άριστη εκτίμηση για την ποιότητα της εγκατάστασης και 
της ορθής λειτουργίας κατά την παραλαβή του εξοπλισμού από τον ΟΛΚΕ, η συσκευή να 
διαθέτει ειδικό λογισμικό για την μέτρηση και την απεικόνιση του περιβαλλοντικού 
θορύβου και αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης αυτών. 
Επίσης, θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης δονήσεων και αντιστάθμισης αυτών 
1.3.21. Η πρόσβαση στην κεντρική μονάδα ελέγχου για αλλαγή των διαφόρων 
παραμέτρων του εξοπλισμού να ελέγχεται από κωδικό (password) 2 επιπέδων. 
Επιπρόσθετα να δίδεται το δικαίωμα στον supervisor ώστε αυτός να μπορεί να καθορίσει 
ποιες από τις παραμέτρους έχει δικαίωμα να αλλάξει ο απλός χειριστής. 
1.3.22. Η τροφοδοσία της συσκευής θα γίνεται από ρεύμα 230VAC (±10%) / 50Hz (±5%) 
μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης για την αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας. 
1.3.23.  Η συσκευή να λειτουργεί από -200C έως +700C και υγρασία έως 95%. 
1.3.24. Βαθμός προστασίας από καιρικές συνθήκες IP20 – IEC 529. 
1.3.25. Η συσκευή να διαθέτει άνοιγμα διέλευσης ενός ατόμου από 72cm έως 76cm. 
1.3.26. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας με PC μέσω θύρας RS-232 και 
Bluetooth. 
 
2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η συσκευή θα συναρμολογηθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία με 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή «σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι». 
 
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 



Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παροχή εκπαίδευσης στον supervisor και το 
προσωπικό χειρισμού της Υπηρεσίας επί της συσκευής καθώς και στην παράδοση 
εγχειριδίου λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Η εκπαίδευση θα γίνει στην 
Ελληνική γλώσσα από έμπειρο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας. 
 
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
4.1. Να απαιτείται η ελάχιστη προληπτική συντήρηση. Στην προσφορά θα πρέπει να 
αναγράφεται ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης καθώς και το είδος αυτής. 
4.2. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και 
συντήρηση με άρτια και μόνιμα οργανωμένο τεχνικό τμήμα στην Ελλάδα, 
εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή σε επίπεδο hardware & software, καθώς επίσης 
και ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική 
παραλαβή της συσκευής. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις χορήγησης 
ανταλλακτικών, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία με μέγιστο χρόνο τις 10 ημέρες. Με 
την προσφορά πρέπει να δοθεί τιμοκατάλογος ανταλλακτικών. Με την προσφορά πρέπει 
να υποβληθούν με τις προσφορές τα ονομαστικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από το 
εργοστάσιο Κατασκευής των τεχνικών του προμηθευτή. 
4.3. Μετά το τέλος της εγγυητικής περιόδου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει 
την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση της συσκευής. Στο φάκελο της 
Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθεί το ετήσιο κόστος προληπτικής και  
 
 
 
 
επανορθωτικής συντήρησης (χωρίς την αξία των ανταλλακτικών) για πέντε (5) έτη μετά 
την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για 
τουλάχιστον 10 έτη από την οριστική παραλαβή της συσκευής. 
 
6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι έμπειρος και θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει 
Μαγνητικές πύλες ανίχνευσης μετάλλων EU standard 2 σε τουλάχιστον έναν (1) λιμένα 
και έναν (1) αερολιμένα της Ελλάδος, οι οποίες να είναι σε πλήρη λειτουργική και 
επιχειρησιακή κατάσταση. Τούτο θα αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών εγγράφων 
χρηστών και ολοκληρωμένης λίστας εγκαταστάσεων συσκευών στην Ελλάδα στο φάκελο 
της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Η παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνει στο 
υδατοδρόμιο των Παξών, εντός ενός (1) μήνα από την παραγγελία στον προμηθευτή. Η 
παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από επιτροπή της Υπηρεσίας, αμέσως μετά την 
γνωστοποίηση της ετοιμότητας της συσκευής σε πλήρη λειτουργία. 

 



 
8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Ο ανάδοχος θα καλύψει ασφαλιστικά το προσωπικό του στους οικείους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, υποχρεούται δε να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας της 
εργασίας και θα φέρει κάθε ευθύνη έναντι τρίτων καθ’   όλη την διάρκεια της εργασίας 
για την οποία η Υπηρεσία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη 
 
9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Θα δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών καλής λειτουργίας όσον αφορά την συσκευή, 
η οποία θα αρχίσει από την πλήρη παραλαβή (ποσοτική – ποιοτική) στον χώρο 
εγκατάστασης αυτής. Μέσα στον ανωτέρω χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αποκαταστήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της υπηρεσίας (εργασία και 
ανταλλακτικά) κάθε ανωμαλία που πιθανόν προκύψει στις υπό προμήθεια συσκευές 
λόγω φθοράς κάποιου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού, η οποία δεν θα οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Προς τούτο, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας (από την 
οριστική παραλαβή) η αξία της οποίας θα είναι ίση με το 5% της κατακυρωθείσας τιμής 
των μηχανημάτων χωρίς ΦΠΑ και η οποία θα λήγει τρεις μήνες μετά τον χρόνο της 
εγγύησης. Στην ανωτέρω εγγύηση περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες προληπτικές 
συντηρήσεις. Με την προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά το περιεχόμενο των 
προληπτικών συντηρήσεων. 
 
 
10. ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. 
 
 
 
 

                Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε. 
 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
     Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 


