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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θεσσαλονίκη, 05-09-2018
Αρ. Πρωτ.: 32336
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Τμήμα Προμηθειών
Πληρ: Δημοτζίκη Σωτηρία
Τηλ.: 2313 320537
Fax: 2310252487
E mail: sdimotziki@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
29211/06-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΖΑΟΡΕΠ-ΥΕΖ) απόφαση των Διοικητών της 3ης και 4ης ΥΠΕ
Μακεδονίας-Θράκης, και προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών
συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο της Αριστοτέλους 16, με συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη 630,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (315,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε ΔΥΠΕ), προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους
δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην
Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, σύμφωνα
με τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα Α’
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τις υπ.αριθμ. 20808/05-06-2018
(ΑΔΑ:ΩΑΩΩΟΡΕΠ-ΠΩΒ Κ.Α.Ε.0879.01) και 22363/04-06-2018 (ΑΔΑ:68Ξ3ΟΡ1Ο-2ΞΝ Κ.Α.Ε.
0879.01) Αναλήψεις Υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης συνολικής δαπάνης 630,00 €.
Γλώσσα: Ελληνική
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Μακεδονίας) έντυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546
23, Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 17-09-2018 και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα
Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους
16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).
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Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών της
Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546
23, Θεσσαλονίκη  2313320537.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας)
Γεώργιος Κ. Κίρκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ειδικοί Όροι
Όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενοι δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν
έγγραφη προσφορά οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι σε περίπτωση ανάθεσης των
υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 16,
αναλαμβάνουν και αποδέχονται τα παρακάτω:
Α. Υποχρεώσεις Συντηρητή
Tο πρόγραμμα συντήρησης της Εγκατάστασης Πυρανίχνευσης του κτιρίου, η οποία αποτελείται από :
έναν κεντρικό πίνακα Πυρανίχνευσης στο ισόγειο «μάρκας» hager, ανιχνευτή ροής ύδατος στο
αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, σειρήνες συναγερμού και φωτεινούς επαναλήπτες, κομβία χειροκίνητου
συναγερμού, πυρανιχνεύσεις- έναν ανιχνευτή ιονισμού καπνού και ένα θερμοδιαφορικό ανιχνευτή που
καλύπτουν το λεβητοστάσιο σε συνδυασμό με αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς κόνεως, 45
ανιχνευτές ιονισμού καπνού που καλύπτουν τα γραφεία, θα περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο
ανά εξάμηνο από ειδικευμένο συνεργείο της συντηρήτριας εταιρείας και συνίσταται στα παρακάτω:
1

Στην πρώτη επίσκεψη θα γίνει έλεγχος των στοιχείων του

κεντρικού πίνακα, ρυθμίσεις

βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτόματων φορτιστών, έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτικών
κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λ.π. καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης
χωριστά και των εντολών κατάσβεσης.
2

Μία (1) επίσκεψη που, εκτός των ανωτέρω, περιλαμβάνει αποξήλωση, καθαρισμό και έλεγχο
καλής λειτουργίας με τα ειδικά όργανα της κατασκευάστριας εταιρείας, που ελέγχουν ρεύματα
συναγερμών και ηρεμίας (αυτό ισχύει για τους ανιχνευτές NOTIFIER).

3

Σε όλες τις παραπάνω επισκέψεις θα γίνεται και έλεγχος των στοιχείων και διατάξεων
ενεργοποίησης του συστήματος κατάσβεσης, έλεγχος πιέσεων και φιαλών, καθώς και των
σωληνώσεων και ακροφυσίων των συστημάτων πυρόσβεσης.
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4

Εκτός της παραπάνω τακτικής συντήρησης ο συντηρητής αναλαμβάνει την αποκατάσταση
τυχόν βλαβών στο σύστημα της πυρανίχνευσης. Για τις εργάσιμες ημέρες κι εφόσον η
ενημέρωση γίνει έως της 11ης πρωινής, η επέμβαση για άρση της βλάβης θα γίνεται
αυθημερόν. Σε περίπτωση που η ενημέρωση γίνει αργότερα, η επέμβαση για άρση της βλάβης
γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5

Επίσης εγγυάται την διάθεση πλήρους παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Όλα τα υλικά, που
αντικαθίστανται, καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.

6

Για οποιαδήποτε έκτακτη επέμβαση αποκατάστασης βλάβης, θα γίνεται ειδική συνεννόηση και
συμφωνία για το κόστος των υλικών.

7

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία των υπευθύνων τεχνικών του
συστήματος Κωσταδήμα Χρήστου και Τσακαλίδη Γρηγόρη, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Εάν η
παρουσία του υπευθύνου δεν είναι δυνατή, η συντήρηση θα γίνεται χωρίς αυτόν. Η εταιρεία
οφείλει να ενημερώνει τους παραπάνω τεχνικούς για την ημερομηνία που θα έρχεται το
συνεργείο συντήρησης, μία με δύο μέρες νωρίτερα. Μετά το πέρας της συντήρησης θα
εκδίδεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον
συντηρητή της εταιρείας και τον υπεύθυνο του συστήματος.

8

Στις υποχρεώσεις του πελάτη περιλαμβάνεται η διευκόλυνση εισόδου του συντηρητή της
εταιρείας σε όλους τους προστατευόμενους από το σύστημα χώρους.

9

Η συντήρηση καλύπτει όλα τα υλικά που έχουν εγκατασταθεί από την εταιρεία, όπως αυτό
αποδεικνύεται από τα παραστατικά πώλησης που εξέδωσε και μόνο.

Β. Ευθύνη εταιρείας
Η εταιρεία κατά τη εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου συντήρησης, ευθύνεται μόνο για τις θετικές ή
αποθετικές ζημιές του πελάτη ή τρίτων που θα προέλθουν αποκλειστικά από υπαίτια συμπεριφορά της
ιδίας ή των προστηθέντων από αυτήν προσώπων.
Η εταιρεία θα πρέπει να καλύπτεται ασφαλιστικά για την αστική της ευθύνη βάσει Συμβολαίου Γενικής
Αστικής με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, που θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.
Επιπλέον στο συμβόλαιο θα πρέπει να ορίζονται τα παρακάτω όρια αποζημίωσης:
α. Για σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης), μέχρι το ποσό των 75.000,00 €
β. Για υλικές ζημιές σε αντικείμενα που ανήκουν σε Τρίτους (για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων
που έχουν την ίδια αιτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων) μέχρι το ποσό των 75.000,00 €
γ. Για κάθε ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό παθόντων ή ζημιωθέντων (αθροιστικά, για
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) μέχρι το ποσό των 225.000,00 €
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης εταιρείας για περισσότερα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά
την διάρκεια της ισχύος του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αθροιστικά για σωματικές βλάβες
και υλικές ζημιές), μέχρι το ποσό των 225.000,00€.
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