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ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα
β. Ν.4782/2021
γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α 1
́ 61) και
λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
ε. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
ζ. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α 1
́ 45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε
ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ,όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του
παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια
ισχύος προσφοράς για (4) μήνες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ : 159 τεμ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.Έλεγχος και αναγόμωση
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα ελεγχθούν και αναλόγως αναγομωθούν και θα δοθούν οι αντίστοιχες
πιστοποιήσεις.
2. Καταγραφή
Οι πυροσβεστήρες θα καταμετρηθούν, καταγραφούν και αριθμηθούν (θέση και πυροσβεστήρας)
και θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του πίνακα καταγραφής με
τον ανωτέρω πίνακα ή με την αντίστοιχη Μελέτη Πυρασφάλειας ο ανάδοχος θα μπορεί να υποδείξει
ακριβώς αν περισσεύουν ή αν λείπουν και από ποια σημεία συγκεκριμένα. Η περίπτωση των τοπικών
συστημάτων κατάσβεσης (CO2, FM200 ή άλλο υλικό) θα πρέπει να καταγραφεί και αυτή αναλυτικά
όπως και οι λοιποί πυροσβεστήρες.
Η αναφορά του τεχνικού της εταιρείας μετά την επίσκεψη σε όλους τους χώρους, θα πρέπει να
αναφέρει εκτός των άλλων και την πρόταση του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθμού
και είδους) στην περίπτωση που διαπιστώσει την έλλειψη επαρκούς κάλυψης σε συγκεκριμένους
χώρους.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων λαμβάνεται μέριμνα ώστε
όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου να καλύπτονται με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων.
Θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών με τη Υποδιεύθυνση Τεχνικού το οποίο και θα
πρέπει να τηρηθεί για λόγους λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντιστοίχους γάντζους και όπου αυτοί
δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης, με χρέωση του αναδόχου.
Η εταιρεία θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μεταφοράς εκτός και εντός του
Νοσοκομείου, καθώς και οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (πχ. σκάλα).
Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα αποσύρονται και θα δίνεται υπεύθυνη δήλωση
με τους αριθμούς τους.
Θα γίνει σφράγιση κ υπογραφή στο κόκκινο βιβλίο ελέγχου κ συντήρησης μέσων ενεργητική
πυροπροστασίας.
Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ/12367/1996 και την ΚΥΑ
618/43/20-1-2005. Η κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και
καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 13:00 στο email:
prosfores@1699.syzefxis.gov.gr Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της
ανάρτησης και την επωνυμία της εταιρίας.
Η

Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

2

