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- ΤΗΛ. 27OK31093364 – FAX. 27

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση του αυτόματου συστήματος
πυρανίχνευσης - κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένο στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης), όπου και θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι - συντηρήσεις :


Καθαρισμός ανιχνευτών



Έλεγχος τοπικών πινάκων κατάσβεσης



Έλεγχος κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης



Έλεγχος υποπινάκων πυρανίχνευσης



Ενεργοποίηση επιλεκτικά τμημάτων του συστήματος πυρανίχνευσης

Το είδος και τα τεμάχια των προς συντήρηση υλικών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1. Ανιχνευτής ορατού καπνού (12V D.C)
2. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (12V D.C)
3. Κεντρικός πίνακα πυρανίχνευσης (24 ζωνών)

ΤΕΜΑΧΙΑ
136
50
1
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4. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης (24 ζωνών)
addresable : Μ.Τ.Ν
5. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης (24 ζωνών)
addresable : 19 κλίνη κλινική
6. Υποπίνακες πυρανίχνευσης 4 ζωνών

1
1

17

7. Υποπίνακες κατάσβεσης

7

8. Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης

26

9. Υ.Δ για την καλή λειτουργία του συστήματος

1

1. Η εταιρεία πρέπει να είναι κάτοχος νόμιμης άδειας (να προσκομιστεί φωτοτυπία).
2. Η εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του (με
πεδίο εφαρμογής την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στον Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα) το
οποίο και να κατατεθεί.
3. Η Εταιρεία που δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου #2 δεν θα γίνεται
αποδεκτή από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών.
4. Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι
οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή
5. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των Δυο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%.
Το έτος 2021 ο προϋπολογισμός θα βαρύνει με το ποσό των 2.480,00 € σύμφωνα με τον
Α.Δ.Α : 94Ξ946907Η-Γ1Σ , 217/20.05.2021
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό
φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) με την
ένδειξη

«Ετήσια

Συντήρηση

Πυρανίχνευσης»

μέχρι

και

τις

16.07.2021

ημέρα

Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς (τουλάχιστον 120 ημέρες)
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
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