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Τμήμα Προμηθειών
Πληρ: Bασίλογλου Στέλλα
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ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των
υπηρεσιών της ετήσιας φύλαξης και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας των κάτωθι
κτιρίων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) και της 4ης ΥΠΕ (Μακεδονίας-Θράκης):
1. Της οδού Αριστοτέλους 16, όπου στεγάζονται η 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) και η 4η Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας- Θράκης)
2. Της οδού Μαβίλη 11, ιδιοκτησία της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

προσκαλεί εκ νέου, όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν
έγγραφη οικονομική προσφορά στη Διοίκηση 3ης Υ.Π.Ε. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23 , Θεσσαλονίκη.
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την α) υπ. αριθμ. 22970/28-06-2017,
(ΑΔΑ:61ΣΠΟΡΕΠ-ΙΘΤ) Κ.Α.Ε.0419.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης συνολικής δαπάνης 1.085,00€ για την 3η Υ.ΠΕ. και β) υπ .αριθμ. 21836/15-06-2017,
(ΑΔΑ:ΩΡΘΝΟΡ1Ο-Β9Β) Κ.Α.Ε.0892.01, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση
πίστωσης συνολικής δαπάνης 465,00€ για την 4η Υ.ΠΕ.

Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών

23-11-2017 και ώρα 14:00μμ. στο Τμήμα

Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) έντυπα στην
ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pedy.paraggelies@3ype.gr.
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Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 πμ. έως 14:30 μμ. από το Τμήμα Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) έντυπα στην ταχυδρομική
διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, στο τηλέφωνο: 2313 320529.

Ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας)
Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 16,
αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) και της 4ης ΥΠΕ (Μακεδονίας-Θράκης).
Για την έλεγχο της καλής λειτουργίας των έξι (6) συστημάτων συναγερμού, η «εταιρεία» θα
παρέχει την υπηρεσία του Service on call με την διάθεση τεχνικού στο χώρο των Διοικήσεων
των 3ης και 4ης Υγειονομικών Περιφερειών (Μακεδονίας και Θράκης) όλο το 24ωρο για τυχόν
βλάβες που θα προκύψουν.
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ του κτιρίου επί της οδού Μαβίλη 11
αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ.
Για την έλεγχο της καλής λειτουργίας των τριών (3) συστημάτων συναγερμού, η «εταιρεία» θα
παρέχει την υπηρεσία του Service on call με την διάθεση τεχνικού στο κτίριο της οδού Μαβίλη
11 όλο το 24ωρο για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν.
Στην εν λόγω τιμή συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια δαπάνη προληπτικής συντήρησης και
επισκευής για όλα τα συστήματα συναγερμού. Η δαπάνη των εργατικών βαρύνει την ανάδοχο
εταιρεία.
Ρητά συμφωνείται ότι η δαπάνη υλικών και το κόστος εργασιών για την περίπτωση έκτακτης
επισκευής βλάβης του συστήματος η οποία οφείλεται σε επέμβαση στο σύστημα από τρίτα
πρόσωπα εκτός των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εταιρείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή
σε κακή χρήση βαρύνει την Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) και την Διοίκηση της 4η ΥΠΕ
(Μακεδονίας- Θράκης) αναλογικά.
Είναι καθήκον της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας να πληροφορεί την εταιρεία αν το σύστημα
παρουσιάζει πρόβλημα δυσλειτουργίας.

Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
του συστήματος συναγερμού του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 16
του συστήματος συναγερμού του κτιρίου επί της οδού Μαβίλη 11
Όλα τα συστήματα συναγερμού των προαναφερθέντων κτιρίων των Διοικήσεων των 3ης και
4ης Υγειονομικών Περιφερειών (Μακεδονίας και Θράκης) θα συνδεθούν με τον 24ωρο
Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας, στον οποίο θα καταγράφονται η ακριβής ώρα και το είδος
κάθε συναγερμού (διάρρηξη, πυρκαγιά, προσωπική απειλή, επαναφορά συστήματος ΟΝ OFF)
που προέρχεται από τα συστήματα αυτά καθώς και τυχόν βλάβες (έλεγχος επικοινωνίας με
Κ.Σ. (τεστ), πτώση μπαταρίας).
Οι Διοικήσεις των 3ης και 4ης Υγειονομικών Περιφερειών (Μακεδονίας και Θράκης) θα
παραδώσουν γραπτές εντολές στην «εταιρεία» προς άμεση εκτέλεση τους από αυτή σε
περίπτωση συναγερμού των συστημάτων καθώς και κατάλογο εξουσιοδοτημένων ατόμων με
τα τηλέφωνα τους.
Προκειμένου να συνδεθούν τα συστήματα συναγερμού με τον Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας
και να παρέχεται η παρούσα υπηρεσία απαιτείται 24ωρη λειτουργία της τηλεφωνικής
σύνδεσης. Οι Διοικήσεις των 3ης και 4ης Υγειονομικών Περιφερειών (Μακεδονίας και Θράκης)
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες γι’ αυτό ενέργειες
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προς τον Ο.Τ.Ε. ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για εξασφάλιση τηλεφωνικής γραμμής και να
καταβάλει όλες τις σχετικές δαπάνες, ώστε η τηλεφωνική γραμμή να λειτουργεί καθ’ όλο το
24ωρο. Για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ο Κεντρικός Σταθμός
διενεργεί καθημερινό έλεγχο (Test Call).
Γ. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
για το κτίριο επί της οδού Αριστοτέλους 16
για το κτίριο επί της οδού οδού Μαβίλη 11

Η Υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης εκτελείται με ασυρματοφόρο όχημα της εταιρείας 365
ημέρες το χρόνο από τις 22: 00 έως 06:00.
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με ασύρματο VHF, σύστημα τηλεματικού εντοπισμού θέσης μέσω
GPS, σύνδεση κινητού τηλεφώνου, φωτεινή σήμανση, σειρήνα εκφοβισμού, πυροσβεστήρα
και φακό ισχυρής δέσμης.
Το όχημα επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας λάβει
σήμα συναγερμού. Ειδικά εκπαιδευμένοι φύλακες προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες σε
όλες τις περιπτώσεις.
Λόγω της επικείμενης μεταφοράς των τμημάτων της Υπηρεσίας που στεγάζονται στην οδό
Μόδη 9 σε άλλο κτίριο, δεν θα συμπεριληφθεί στην σύμβαση φύλαξης το εν λόγω κτίριο.
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