
 
 

 

 

 

Σέρρες  23 /04/2019 

Αριθμ.Πρωτ.:  3730 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 

Email: resc@teicm.gr 

 

 

 

  Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
για την Προμήθεια «Αυτόματος ψηφιακός σταθμηγράφος γεώτρησης» για τις 
ανάγκες του έργου «Groundwater REsource managemENt for non-Potable 

water pUrposes, baseMent protection, and heating - Pilot application 
(GREEN PUMP)» 

  
   Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος με κωδικό 80202, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 
πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 
προμήθεια Αυτόματου ψηφιακού σταθμηγράφου γεώτρησης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος. 
Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 2500,00 € με ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο του ΕΛΚΕ. 
 
Προδιαγραφές: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Προμήθεια Αυτόματου ψηφιακού 
σταθμηγράφου γεώτρησης 
(σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που επισυνάπτονται 
στο παρόν) 

1 

 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση ως Παράρτημα. 
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Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, 
στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 09/05/2019, 
ημέρα Πέμπτη. Όσες προσφορές σταλούν ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας 
ταχυμεταφορών, θα πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν έως την 
παραπάνω ημέρα και ώρα. 
                              

        ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

        (Αριθμ. Πρωτ.  3730/ 23-04-2019) 
    Τέρμα Μαγνησίας 

      Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
    62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Παρασκευή 10/05/2019 και 
ώρα 10:30. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό. 
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 4412/20016. 
    Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) των 
διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του Διευθύνοντα 
Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
(Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια 
των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.  
 
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
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Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/ 
 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από 
την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49113.  
 

 
 

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος 
 
 
 

Κίρτας Εμμανουήλ 

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών 
& Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 
 
 

Δαυΐδ Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ» 

 

Ο Σταθμηγράφος, θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 
 
Αισθητήρας στάθμης 
Να είναι κατάλληλος για υποβρύχια εγκατάσταση. 
Να είναι κεραμικού τύπου 
Ακρίβεια μέτρησης 0.25% FS 
Κλίμακα μέτρησης από 0- 10m  
Το σώμα του αισθητήρα να είναι ανοξείδωτος χάλυβας 316L 
Να συνοδεύεται από ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό βαθμονόμησης 
Να διαθέτει ενσωματωμένο ενισχυτή βασισμένο σε μικροεπεξεργαστή 
Έξοδος 0-2.5 V DC 
Τάση τροφοδοσίας τουλάχιστον στην περιοχή 12 – 24 V DC 
Θερμοκρασία υλικού μέτρησης τουλάχιστον -5°C έως +50°C 
Θερμική ολίσθηση μηδενός < ±0.02% / FS / °C 
Να διαθέτει προστασία από ανάστροφη πολικότητα τροφοδοσίας 
Ο αισθητήρας να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση της βαρομετρικής  
πίεσης μέσω αεραγωγού  
Να συνοδεύεται από καλώδιο μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων 
 
Ψηφιακό καταγραφικό (data logger) 
Η μετάδοση των μετρήσεων να γίνεται μέσω του υπάρχοντος LAN του ΤΕΙ 
(δυνατότητα μετάδοσης τόσο μέσω WiFi, όσο και μέσω Ethernet, με επιλογή του 
χρήστη) .  
Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και άλλων αισθητήρων ποιότητας νερού, 
μετεωρολογικών αισθητήρων ή αισθητήρων παροχής.  
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους απαριθμητή για σύνδεση βροχομέτρων  
Να μπορεί να δεχθεί ψηφιακούς αισθητήρες SDI-12 και MODBUS.  
Να μετρά και να καταγράφει την στάθμη με βήμα επιλογής του χρήστη 
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για την επιτόπου ένδειξη μετρήσεων.  
Πρόσβαση μέσω LAN για real time μετρήσεις και μεταφορά των αποθηκευμένων.  
Να συνοδεύεται από λογισμικό με άδεια για εγκατάσταση σε απεριόριστους 
υπολογιστές.  
Να διαθέτει backup μπαταρία, για την λειτουργία του, σε περίπτωση βλάβης της 
κύριας πηγής τροφοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. 
Ταυτόχρονη καταγραφή σε εσωτερική μνήμη Flash 4ΜΒ και σε αποσπώμενη κάρτα 
MicroSD Flash 2GB., για  > 1000000 μετρήσεις, ή για > 2 χρόνια με 15min ρυθμό 
καταγραφής 
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Τουλάχιστον 6  είσοδοι ικανές για καταγραφή τάσης / ρεύματος / θερμοκρασίας / ή 
κατάστασης, χωρίς την χρήση εξωτερικών διατάξεων. 
Όλες οι είσοδοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν έξοδοι κατάστασης (ναι/όχι).  
Δειγματοληψία μετρήσεων τουλάχιστον ανά 1 δευτερόλεπτο.  
Καταγραφή των : Μέσος Όρος, Ελάχιστο, Μέγιστο, Σταθερή απόκλιση τιμών με 
ρυθμό προγραμματιζόμενο  από 1 δευτερόλεπτο έως 1 ώρα.  
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 σειριακές θύρες RS-232.  
 
Λογισμικό 
Γραφικές ρυθμίσεις του καταγραφικού, σε μορφή δέντρου ή πίνακα.  
Εύκολη ρύθμιση καναλιών μέσω βιβλιοθήκης αισθητήρων.  
Ενσωματωμένος viewer και γράφημα δεδομένων.  
Γραφική απεικόνιση On-line.  
Offline διαχείριση αρχείων δεδομένων: γραφήματα, στατιστικά ανά ώρα, ημέρα, 
μήνα, κλπ.  
Ανάκτηση και αποσυμπίεση δεδομένων μέσω συνδέσεων RS232, GPRS, Ethernet 
και GSM ή PSTN modems.  
Ενσωματωμένος web server επιτρέπει δικτυακούς υπολογιστές να έχουν πρόσβαση 
σε δεδομένα on-line  
Μηνύματα πληροφοριακά, προειδοποιητικά και κρίσιμα, σχετικά με τη λειτουργία 
του καταγραφικού. 
Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων  
Αυτόματη αποστολή email των μεταφερμένων αρχείων μετρήσεων σε τρίτους 
παραλήπτες. 
Αποστολή Email μέσω προκαθορισμένων mail client (Outlook, κλπ.) ή απευθείας σε 
έναν SMTP server. 
 
Εγκατάσταση 
Στην συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του 
σταθμηγράφου εντός γεώτρησης που θα υποδειχθεί από τον επιστημονικό 
υπεύθυνο του έργου, όπως και η ηλεκτρολογική του σύνδεση, ώστε να είναι 
πλήρως λειτουργικός.  
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