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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ   ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ314/2014)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 2-9-2014

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ
Ώρα: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 02-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ.

Έχοντας υπ’ όψη :
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1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων 

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού  Συστήματος Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “

5.To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)

6.Το ΠΔ 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 

του Ν.3580/07

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/02-03-2011) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες

διατάξεις

12. Την με Α.Π. 5903/9-8-2011Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  δόθηκε η δυνατότητα

από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 

(Νοσοκομεία  )  για  συγκεκριμένες  προμήθειες  υλικών  και  υπηρεσιών  να  προβαίνουν  σε

διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα του

άρθρου  27,  παρ.11  του  Ν.  3867/2010  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  σκοπιμότητας  από  άλλο

όργανο

13. Σας  αναφέρουμε  ότι  το  Νοσοκομείο  είχε  διενεργήσει  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό

Φ97/2013 ο οποίος κατακυρώθηκε με  την υπ’ αριθμ. 25/18-7-2013  και υπέγραψε σύμβαση με

την εταιρεία  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ,  συνολικής δαπάνης  2.210,00€ πλέον Φ.Π.Α ,  η οποία

έληξε  στις  17/07/2014      με   δικαίωμα  δίμηνης  παράτασης  μονομερώς  με  απόφαση  του

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 
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14. Την ΑΔΣ 17/19-6-14 (ΘΕΜΑ 5) η οποία εγκρίνει τη δίμηνη παράταση της ισχύουσας σύμβασης

Φ97/13 δηλ από18/7/14 έως 17/9/14

15.Την  υπ’  αριθ.  10373/10-6-2014  Απόφαση  της  Διοικήτριας του  Νοσοκομείου Ορισμού

Επιτροπής  για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»   προκειμένου να  διενεργηθεί  εκ νέου

πρόχειρος διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  με το ΠΠΥΥ’2013

16. Εντάσσεται  στο  ΠΠΥΥ2013  ΑΦΡΟΣ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  (cpv 35111310-1)  με

προϋπολογισμό 4465,05€ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

17. Την  υπ’  αριθ.  12972/17-7-2014  Απόφαση  του  Αναπληρωτή  Διοικητή του  Νοσοκομείου

διενέργεια  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΣΩΝ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ συνολικής δαπάνης 3000€συμπ/νου φπα για ένα έτος .

18. Το   αριθ.πρωτ.10679/16-6-2014  έγγραφο  της  3μελούς  επιτροπής  Σύνταξης  των  τεχνικών

προδιαγραφών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

19. Την  υπ’  αριθ.  13013/17-7-2014  Πρόσκληση  για  Δημόσια  Διαβούλευση  των  Τεχνικών

Προδιαγραφών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

20. Το  αριθ.πρωτ.13485/24-7-2014 έγγραφο της εταιρείας  COSMAR LTD ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές

21.  Το   αριθ.πρωτ.14667/6-8-14  έγγραφο  της  3μελούς  επιτροπής  Σύνταξης  των  τεχνικών

προδιαγραφών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σχετικά με

τις παρατηρήσεις της εταιρείας COSMAR LTD ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για
την<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ >>  , συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  3.000,00€  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠA για  ένα  (1)  έτος   ,  μετά  των
αναγραφομένων τεχνικών προδιαγραφών αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
(Φ314/14ΠΡΟΧ.).

2.  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
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ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

02-09-2014 ΤΡΙΤΗ 10:00 π.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 2-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., στο ΓΕΝΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση

οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται

μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου

και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών  ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και του

κατασκευαστικού  οίκου  των  υπό  προμήθεια  ζητούμενων  ειδών  του  διαγωνισμού,  καθώς  και

σήμανσης  CE του  προσφερόμενου  προϊόντος  που  να  πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς

κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των.

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται

από τις ισχύουσες διατάξεις,  εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει

      ΣΕΛΙΔΑ 4 από 12
  

ΑΔΑ: 7ΝΛΣ4690ΩΣ-ΟΝΦ



σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με

μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν

όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον

ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής

υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  ίση με το 10% της συμβατικής αξίας

πλέον ΦΠΑ.

5. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του

διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  και  Π.Δ.  118/07  περί
προμηθειών. 
7.  .Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού

χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. Ποσού

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. Ποσού

8.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου  μειοδοτικού

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές

του Παρατηρητηρίου Τιμών.

9. Η  ισχύς των υπ΄ όψη συμβάσεων  θα διακόπτεται αυτοδικαίως  στην περίπτωση κατά την οποία , στο

μεταξύ, συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1ης  Υ.Πε Αττικής ή από

άλλο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.  

                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

            ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

      ΣΕΛΙΔΑ 5 από 12
  

ΑΔΑ: 7ΝΛΣ4690ΩΣ-ΟΝΦ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.

Α. Ισχύουσες διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

1 Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων: ΠΔ 71/88, ΦΕΚ Α 32/88 όπως τροποποιήθηκαν
από τις Κ.Υ.Α 81813/5428/93, ΦΕΚ Β 647 και 54229/2498/94, ΦΕΚ Β 312.

2 Πυροσβεστική διάταξη 3/81, παραρτήματα α, β, γ/ ΦΕΚ 20/Β/81 όπως τροποποιήθηκε με τα
ΦΕΚ 538/Β/81, ΦΕΚ457/Β/83, ΦΕΚ 717/Β/95.

3 Πυροσβεστική διάταξη 6/96 ΦΕΚ 150/Β.
4 Την ΤΟ 2451/86 ΤΕΕ.
5 Την  ΔΥΒ/Β/ΟΙΚ./3668/02.08.01  Υπουργική  Απόφαση  του  Υπουργείου  Υγείας  με  τίτλο

<<Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων.
6 Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ3, ΕΝ 1866.
7 Την  υπ΄  αριθμ.  14165/Φ.17.4/373/1993  (ΦΕΚ  673/Β/2.9.1993)  υπουργική  απόφαση

<<Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των δοχείων πίεσης και
συσκευών αερίου>>

8 Την  υπ’  αριθμ.  3354/91/8.2.2001  (ΦΕΚ  149/Β/14.2.2001)  Υπουργική  απόφαση
<<Καθορισμός  πλαισίου  για  την  αναγνώριση  της  ικανότητας  και  την  έγκριση  φορέων
πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα>>. 

9 Την ΚΥΑ 618/43, ΦΕΚ Β΄/20.01.2005 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671, ΦΕΚ
Β΄/01.09.2005   <<Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην  αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

10 Λοιπή σχετική νομοθεσία που προβλέπεται έστω και αν δεν αναγράφεται στην παρούσα
διακήρυξη.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής.

Πιστοποιημένες εταιρείες που διαθέτουν:

I Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης εταιρείας 
II Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου ατόμου.

Γ. Υποχρεώσεις του συντηρητή.

1 Έλεγχος, συντήρηση, δοκιμές λειτουργίας του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης
με τις πυροσβεστικές φωλιές τέσσερις (4) φορές το χρόνο και τήρηση του σε πλήρη και
κανονική λειτουργία και του συγκροτήματος δεξαμενών νερού με τα πιεστικά συγκροτήματα.
Πλήρης  έλεγχος  καλής  λειτουργίας  των  πυροσβεστικών  φωλεών  (κρουνών,  μανίκων,
αυλών,  ελίκων,  μανομέτρων  κα).  Πλήρης  έλεγχος  καλής  λειτουργίας  των  ηλεκτρικών
αντλιών πυρόσβεσης (ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας, καθαρισμός – συντήρηση, κα).
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2 Συντήρηση, αναγόμωση και λοιπές εργασίες που προβλέπονται μια (1) φορά το χρόνο και
μακροσκοπικός έλεγχος δυο (2) φορές το χρόνο όλων των πυροσβεστήρων. 
Η εταιρεία οφείλει να προχωρεί στην:

I Τοποθέτηση  δακτυλίου  στον  λαιμό  των  φιαλών  και  ταμπέλας  με  τις  σχετικές
ημερομηνίες και την επωνυμία της εταιρείας.

II Έκδοση πιστοποιητικού έπειτα από κάθε αναγόμωση. 
Κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης των πυροσβεστήρων για τις εργασίες συντήρησης
τους η  εταιρεία  οφείλει  να  τους  αντικαθιστά  προσωρινά για  να  καλύπτονται  οι  ανάγκες
πυρασφάλειας, (ευθύνη της εταιρείας).     

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης του νοσοκομείου στα σημεία
που διατίθεται δύο (2) φορές ανά έτος.

4 Παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας, έλεγχος της αναγκαιότητας για πρόσθετα
πυροσβεστικά  μέσα.  Ενημέρωση  για  αναγκαίες  μετατροπές  σε  διάφορα  τμήματα  του
ιδρύματος.

5 Εκπαίδευση και ενημέρωση με πρακτική άσκηση του προσωπικού του Νοσοκομείου δυο
(2) φορές το χρόνο.

6 Τήρηση βιβλίου με τις ενέργειες του συντηρητή για όλα τα μέσα του νοσοκομείου.
7 Οι πυροσβεστήρες που αποστέλλονται εκτός νοσοκομείου θα καταγράφονται λεπτομερώς

(τα στοιχεία τους και η θέση στην οποία βρίσκονται, ώστε να επανατοποθετηθούν). 
8 Ότι προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα. 

Δ. Εξαρτήματα – υλικά – ανταλλακτικά.

Περιλαμβάνονται  όλα όσα απαιτούνται  για  την υλοποίηση της Β2 παραγράφου χωρίς  επιπλέον
χρέωση του Νοσοκομείου. 

Ε. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου.

α/
α

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
*

1 Ξηράς Κόνεως    3kg  3

2         -//-              6kg 170

3         -//-             12kg 28

4         -//-             25kg 2

5   Οροφής           6Kg 8

6      -//-               12Kg 60

7      CO2               2Kg 3

8       -//-                6Kg 60
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9 Σύστημα τοπικής εφαρμογής CO2 2

10 Σύστημα τοπικής εφαρμογής Hallon 1

                                    *Κατά προσέγγιση.

ΣΤ. Κτίρια Ευθύνης (Πυροπροστασίας) του Συντηρητή. 

1 Κεντρικού Νοσοκομείου
2 Παραρτήματος
3 Εργαστηρίων Φαραντάτων 
4 Κτιρίου Έβρου 63-67 
5 Κέντρου Υγείας Βύρωνα
6 Ιατροκοινωνικών Κέντρων:
       Ζωγράφου, Καλλιθέας, Πλ.Αμερικής, Κέντρο Οικογένειας – Παιδική Πολυκλινική. 

7 Οχημάτων (επιβατικού, φορτηγών, ασθενοφόρου)

Ζ. Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
   "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"         

    ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟΥ  3.000€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α

                       Για την συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας του Νοσοκομείου 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Τα Γραφεία του Γεν. Νοσοκομείου Αθήνας
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης μονομερώς  από

το Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ……………………………οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν :

1)Η ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  Διοικητής του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και αφ’

ετέρου :

2)ο/………………………………………………………………

 ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία

……………………………………………..  τηλ. ……………………….fax: ……………..

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

Ύστερα από τον πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό (Φ314/2014) για την  «Συντήρηση

του συστήματος πυρασφάλειας» του Νοσοκομείου προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00€

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, για ένα έτος και την υπ’ αριθ. ……………Απόφαση του Δ.Σ. του

Νοσοκομείου που  κατακυρώνει το  έργο  της  συντήρησης  στον  δεύτερο  από  τους

συμβαλλόμενους συνολικής δαπάνης 3.000,00€  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α   

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει την συντήρηση  του άρθρου 2 στον δεύτερο και αυτός,

που  στο  εξής  θα  αποκαλείται   για  συντομία  προμηθευτής,  την  αναλαμβάνει  με  τους

ακόλουθους  όρους,  που  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  μαζί  με  τους  όρους  της  σχετικής

διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π.

1)Τα είδη ή η εργασία που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όμοια και απόλυτα

σύμφωνα  με  τα  περιγραφόμενα  στην  προσφορά  του  προμηθευτή,  το  εγχειρίδιο

(προσπέκτους) που την συνοδεύει και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης

ή τα δείγματα που έχουν κατατεθεί,  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης

αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.

2)Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  παρέδωσε  στο  Ι.Γ.Ν.Α.

εγγυητική  επιστολή

……………………………………………………………………………………………….

 3)Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν δεν

είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και αν η αντικατάστασή

τους  δεν  γίνει  μέσα σε τρεις  ημέρες,  η  προμήθεια των ειδών γίνεται  από το ελεύθερο

εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιμής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει

καθολοκληρίαν  τον  προμηθευτή  και  η  εγγύηση,  καταπίπτει  υπέρ  του Νοσοκομείου ως

ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθόλη την

διάρκεια της σύμβασης, το ύψος τους δε συνομολογείται ως εύλογο.

4)Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση και

την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκομιστούν

α) τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) βεβαίωση φορολογικής

ενημερότητας.

5)Απαγορεύεται  ρητά  η  παραχώρηση  της  χορηγίας  ή  εργασίας  σε  άλλον  από  τον

προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η συντηρήτρια εταιρεία θα εκτελέσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με

τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού.

Συνομολογείται  ο  χαρακτήρας  της  συμβατικής  αυτής  δέσμευσης  ως  απόλυτα

ακριβόχρονος. Ο προμηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος

ότι παραιτείται του δικαιώματος υπαναχώρησης.
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Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική

δαπάνη εκτός Φ.Π.Α..

Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόμενη δε τροποποίηση

του περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν δύο

όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Ι.Γ.Ν.Α. και το άλλο

λαμβάνει σαν διπλότυπο ο προμηθευτής.

                           

  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΔΟΥΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συντήρηση  συστημάτων  πυροπροστασίας  του  Νοσοκομείου  & των  κτιρίων  ευθύνης  του

σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου.

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και η

προσφορά της εταιρείας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.  

Για ότι δεν αναγράφεται στη σύμβαση  ισχύουν τα αναγραφόμενα στην διακήρυξη του 

πρόχειρου διαγωνισμού Φ314/2014 τα οποία αποδέχεται ολοκληρωτικά και ανεπιφύλακτα.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Σε δώδεκα(12) μηνιαίες δόσεις, μετά την έκδοση τιμολογίων και τη 

θεώρηση των Χ.Ε.  εφ’ όσον προσκομισθούν όλα τα νόμιμα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
                                                           ΣΥΝΟΛΟ 3000€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α

                                               
                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ .Γ.Ν.Α.Ι                                                                                  Για τον Προμηθευτή 
                                                                                                                ή τον Ανάδοχο
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