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Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 
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Fax:           : 213 2013118 
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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν από 

ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική Διασείπιζη 

και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 

Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - Ανηικαηάζηαζη ηος 

έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ 

και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και 

μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο 

Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. 18473/28-09-2021 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ε επαλάιεςε ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), γηα 

ηελ εηήζηα ζπληήξεζε - αλαγόκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

απαξαίηεηεο Ννκνζεζίαο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 5.000,00 πιένλ ΦΠΑ  ή € 6.200,00 ζπκπ. 

ΦΠΑ 24%. 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε - αλαγόκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο απαξαίηεηεο Ννκνζεζίαο. 

 

Πηζαλή δαπάλε € 5.000,00 πιένλ ΦΠΑ  ή € 6.200,00 ζπκπ. ΦΠΑ 24% 

 
1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ επνκέλε ηεο 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έσο ηελ Σξίηε 19/10/2021 θαη ώξα 14:00, ελώ ζα θαηαηεζνύλ θαη ζε έληππε 

κνξθή κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην iSupplies, έσο ηηο 10:00 π.κ. ηεο επνκέλεο εκέξαο, 

ήηνη ηελ Σεηάξηε 20/10/2021, ζην Πξσηόθνιιν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

 

 
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 
i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 

ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 
ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε αλαθνίλσζε 

κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ηα κέιε Γ.Σ. 

ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό 

πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό 

αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα 

ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο 

ηνπ.  

 
           
           

 
 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  



ΑΔΑ: Ψ5ΞΔ46906Ε-ΤΛ3



  

4 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ   

 

Σηελ Αζήλα ζήκεξα  28.04.2021 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

εηήζηα ζπληήξεζε – αλαγόκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ, ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7239/3//14.04.2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη απνηειείηαη από ηνπο:  

1. Τζνπθάην Τξηαληάθπιιν  Μεραλνιόγν Μεραληθό Τ.Δ. 

2. Ναζόπνπιν Ισάλλε                  Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Τ.Δ. 

3. Παπαθίηζν Ισάλλε                  Μεραλνηερλίηε 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναφζρονται ςτθν ςυντιρθςθ - αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων 
του Νοςοκομείου και των παραρτθμάτων του . 

2. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

  Ο Ζλεγχοσ των πυροςβεςτιρων κα γίνει ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και τισ ιςχφουςεσ 
κανονιςτικζσ διατάξεισ (ενδεικτικά ΦΕΚ 58 / 20-01-2005) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

   Θα γίνει καταγραφι του ςυνόλου των πυροςβεςτιρων του Νοςοκομείου, των θμερομθνιών 
πζρατοσ ηωισ των πυροςβεςτιρων του  Νοςοκομείου το οποίο κα παραδοκεί ςε μορφι φφλλου 
εργαςίασ (.xls) (επί ποινή αποκλειςμοφ). 

 τισ υποχρεώςεισ του προμθκευτι περιλαμβάνεται θ τμθματικι μεταφορά και ςυγκζντρωςθ των 
πυροςβεςτιρων (ανά φάςεισ για να μθν μείνουν χωρίσ πυροςβεςτιρεσ τα τμιματα), φςτερα από 
ςυνεννόθςθ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία και το τμιμα Πυραςφάλειασ. 

 Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ κεηνδόηε είλαη θαη ε ρνξήγεζε θάξηαο εξγαζίαο ε νπνία ζα αλαθέξεη ηνλ 

αξηζκό ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπο, ηνλ ηύπν ηνπο, ηελ εκεξνκελία πέξαηνο 

δσήο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαζώο θαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη 

θαηαρώξεζε ηνπο γηα θάζε ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Τνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ειέγρνπ ζην ιαηκό ησλ ππξνζβεζηήξσλ κεηά από θάζε εηήζηα ζπληήξεζή 

ηνπο (εθηόο ησλ ππξνζβεζηήξσλ CO2). 

 Ο πεξηνδηθόο έιεγρνο, ε ζπληήξεζε θαη αλαγόκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ πξαγκαηνπνηείηαη  

ζύκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε Κ.Υ.Α 618/43 ΦΔΚ Β΄52/20.01.2005, Κ.Υ.Α 17230/671 

Φ.Δ.Κ. Β΄1218/01/09/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 

 Σύκθσλα κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο ηεο Κ.ΥΑ 618/43 20/01/05 ε ιεηηνπξγηθή δσή ησλ 

ππξνζβεζηήξσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 έηε. 

 Σύκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α 618/43 20/01/2005, όινη νη ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο ησλ 6-12kg 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα έρνπλ ιάζηηρν εθηόμεπζεο θαη ηκάληα ζηήξημεο ιάζηηρνπ. 

 Σύκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α 618/43 όζνη ππξνζβεζηήξεο δελ θέξνπλ αλάγιπθα ζην ζώκα: ηνλ Οίθν 

θαηαζθεπήο, Έηνο θαηαζθεπήο θαη Serial Number,  ζεσξνύληαη άρξεζηνη θαη αθαηάιιεινη πξνο 

ρξήζε. 

 Σύκθσλα κε ηελ δηάηαμε Νν 9 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο απαγνξεύζεθε ε Παξαγσγή, Φξήζε 

θαη Γηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ ππξνζβεζηήξσλ Hallon 1211 & 1311 δηόηη θαζνξίζζεθαλ σο νπζίεο 

πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. 

 

Δπηπιένλ ν κεηνδόηεο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά: 
1. Πηζηνπνηεηηθό επάξθεηαο Αξκνδίνπ Αηόκνπ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα ηνπιάρηζηνλ γηα 2 άηνκα 

ηεο εηαηξείαο. 
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2. Υπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη ην όλνκα ηνπ Μεραληθνύ πνπ ζα επηβιέπεη ηηο 

εξγαζίεο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν θαη ε νπνία ζα 

απνδεηρζεί κε ηελ θαηάζεζε πίλαθα εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξίαο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό Κέληξνπ Δπαλειέγρνπ Φηαιώλ κεηά ξαθήο θαη άλεπ ξαθήο (Πηζηνπνηεηηθό από 

ην νπνίν λα απνδεηθλύεηαη πσο είλαη αλαγλσξηζκέλν θέληξν επαλειέγρνπ δνρείσλ πςειήο 

πίεζεο ζύκθσλα κε ηελ Υ.Α.14165/Φ17.4/373-ΦΔΚ 673/Β/1993). 

5. Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε, ζπζηεκάησλ 

ππξαζθάιεηαο. 

6. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ επαλέιεγρνπ θηαιώλ. 

7. Άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο. 

8. Πηζηνπνηεηηθά πιηθώλ πιήξσζεο ππξνζβεζηήξσλ μεξάο θόλεσο. 
9. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη ην όλνκα 

ηνπ ζπκβνύινπ αζθαιείαο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από 

ην Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζήο ηνπ ζε ηζρύ, γηα νδηθή κεηαθνξά επηθηλδύλσλ 

εκπνξεπκάησλ θιάζεο 2 (αέξηα). Ο ζύκβνπινο αζθαιείαο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη 

εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ε νπνία ζα απνδεηρζεί κε ηελ θαηάζεζε πίλαθα 

εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. 

10. Βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο από αξκόδηνπο θνξείο ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΔΚ 

52Β/2005) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΔΚ 1218Β/2005). 

11. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ή απαιιαγή από άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Αξκόδηα 

Υπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ππάγνληαη. 

12. Πηζηνπνηεηηθό ελαξκόληζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κε ηεο νδεγίεο 2010/35/ΔU (TPED) 

θαη ADR. 

13. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ 

πδξαπιηθή δνθηκή θηαιώλ ππξόζβεζεο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ πδξαπιηθήο δνθηκήο πάζεο θύζεσλ θηαιώλ ππξόζβεζεο 

από ηδησηηθό ή δεκόζην θνξέα. 

14. Πειαηνιόγην θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα 

ηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο.  

 τισ υποχρεώςεισ του μειοδότθ είναι να δοκεί πίνακασ υποχρεωτικισ αντικατάςταςθσ των 
πυροςβεςτιρων που πρζπει να αχρθςτευκοφν για οποιοδιποτε λόγο. 

 τισ υποχρεώςεισ των ςυμμετεχόντων είναι να δοκεί πίνακασ με το κόςτοσ εργαςίασ αλλά και 
αντικατάςταςθσ υλικών  μετά των ζλεγχο των πυροςβεςτιρων ωσ ςυνθμμζνοσ Πίνακασ Β (ο οποίοσ 
κα τιμολογθκεί εκ των υςτερών με ξεχωριςτι εντολι- ζγκριςθ δαπάνθσ). 

 

Πίνακασ (Α) Πυροςβεςτήρων   

Α/Α Τφποσ πυροςβεςτήρα Τεμάχια 

1 Πυροςβεςτιρασ Ξθράσ Κόνεωσ PA 6kg 557 

2 Πυροςβεςτιρασ Διοξειδίου 5kg/6kg 116 

3 Πυροςβεςτιρασ ξθράσ κόνεωσ οροφισ  

(PO) 12kg 

9 

4 Πυροςβεςτιρασ Ξθράσ Κόνεωσ 12kg 5 

5 Φιάλεσ IG 541 INERGEN 80lt 3 

6 Φιάλεσ INERGEN N2/AR/Co2 80lt 31 
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7 Φιάλεσ CO2 30kg 2 

8 Φιάλεσ CO2 45kg 35 

9 Αηώτου 6kg 1 

10 DRY CHEMICAL 12kg 3 

11 ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ABC 30kg 1 

12 ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ABC 50kg 4 

 ΣΥΝΟΛΟ 767 

 

Πίνακασ (Β) Λίςτα ανταλλακτικών  - επιςκευών 

Α/Α 
 

Περιγραφή Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Τιμή 
Μονάδοσ 

1 Αναγόμωςθ Πυροςβεςτιρων Ξ.Κ. Kg  

2 Αναγόμωςθ Πυροςβεςτιρων CΟ2 Kg  

3 Κιείζηξν Κόλεσο Σεμ  

4 Κιείζηξν CΟ2 Σεμ  

5 Λάςτιχο Εκτόξευςθσ  Σεμ  

6 Ιμάντεσ τιριξθσ λάςτιχου Σεμ  

7 Δπηζθεπή θιείζηξνπ CΟ2 Σεμ  

8 Δπηζθεπή θιείζηξνπ θόλεσο 6-12kg Σεμ  

9 Λαςτιχοχοάνθ CΟ2 Σεμ  

10 Πλιρωςθ αηώτου Σεμ  

11 Μανόμετρο ενδείξεωσ 24 Atm Σεμ  

12 Παρεμβφςματα ςτεγανοποίθςθσ (O-ring) Σεμ  

13 Τδροςτατικι Δοκιμι – test 250 Atm Σεμ  

14 Τδροςτατικι Δοκιμι - test 24 Atm Σεμ  

 

1. Θα θαηαηεζεί απαραιηήηως θύιιν ζπκκόξθσζεο επί ησλ πξνδηαγξαθώλ.  

 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ ζπλζεθώλ.  

3. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα επηζθεθηνύλ ηνπο ρώξνπο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ 

ειέγρνπ/ αλαγόκσζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία αληίιεςε ησλ ζπλζεθώλ. 

 

4. Οη εξγαζίεο  ειέγρνπ – αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα εθηειεζζνύλ ππό ηελ παξαθνινύζεζε 

θαη ζύκθσλα κε ηηο  ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

5. H πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε για τθν ανάδειξθ αναδόχου γηα ηελ ΑΠΑΞ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ   

ππξνζβεζηήξσλ θαη θηαιώλ θαηαζβέζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ € 5.000,00 πιένλ Φ.Π.Α. (€ 6.200,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α Περιγραφή είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότητα Τιμή Μονάδασ 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

Σφνολο        
(χωρίσ ΦΠΑ) 
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1 

Άπαξ ετιςια ςυντιρθςθ – αναγόμωςθ των 
πυροςβεςτιρων του Νοςοκομείου και των 
παραρτθμάτων του 
CPV 50413200 K.A.E. 0879  
Κωδ. Είδουσ: 2690001034000001 

τεμ 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

Γενικό Σφνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): 5.000,00 € 

ΦΠΑ 24%:  1.200,00 € 

Γενικό Σφνολο (με ΦΠΑ 24%): 6.200,00 € 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Τζνπθάηνο Τξηαληάθπιινο   

  

_________________________ 
Πηπρ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τ.Δ. 

 

Ναζόπνπινο Ισάλλεο 

 

_________________________ 

Ηιεθηξνιόγνο  Μεραληθόο Τ.Δ. 

 

Παπαθίηζνο Ισάλλεο  

 

___________________ 

         Μεραλνηερλίηεο                              
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