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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
« ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ »
ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.150,00 € με ΦΠΑ.
Το ΓΝΑ «ΚΑΤ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την
απόφαση του ΔΣ 11 / 19-03-2013, θέμα 3
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
«
Ετήσια
συντήρηση –επισκευή
των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
πυρανίχνευσης »
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός :

6.150,00

Χρονική διάρκεια

:

Τόπος

:

Ημερομηνία

:

2.

€ με ΦΠΑ, ΚΑΕ 889

ενός ( 1 ) έτους από την υπογραφή
της σύμβασης
ΓΝΑ « ΚΑΤ-ΕΚΑ», Νίκης 2 ,145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Κτίριο Σχολής, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών
13/05/2013 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα: 10:00 πμ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσια συντήρηση - επισκευή των συστημάτων αυτόματου ελέγχου
πυρανίχνευσης
Αναλυτικά οι χώροι συντήρησης των συστημάτων αυτόματου ελέγχου
πυρανίχνευσης .
α) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ( Δ. ΠΤΕΡΥΓΑΣ , ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ,
ΑΝ. ΠΤΕΡΥΓΑΣ , 1 ου και 2 ου ΟΡΟΦΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ .
β) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ( ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ –
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΚΥΡΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΕΦΕΔΡΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ .
γ ) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Η/Υ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
( ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ) .
δ) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΗ ( ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ).

ε)

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
( ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΗ ( ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ )
στ) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ( ΠΑΛΑΙΟ ΓΚΑΡΑΖ ) ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ζ) ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ :
α ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & β ) ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ON CALL ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΩΡΕΣ .
η) ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ FM 200 ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ
Αναλυτικά , το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει :
α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε τέσσερις ( 4 ) επισκέψεις το χρόνο , εκ των οποίων:
Ι. Τρείς ( 3 ) επισκέψεις , που κάθε μία περιλαμβάνει έλεγχο των στοιχείων του Κεντρικού
πίνακα , ρυθμίσεις βαλβίδων τροφοδοσίας , αυτομάτου φορτιστή , έλεγχο καλής λειτουργίας
ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών , ηχητικών οργάνων κ.λ.π. καθώς και
ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά .
ΙΙ. Μία 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 BRK/NOTIFIER ) .
β . ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής εντός 24ωρου από την κλήση
για βλάβη και για τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .
Για τις εγκαταστάσεις εκτός Αττικής , εντός 48 ωρών από την ώρα κλήσης και για τις εργάσιμες
ώρες και ημέρες .
Στα συστήματα που είναι συνδεδεμένα με το Κέντρο Λήψης της εταιρείας σας, για τις μη
εργάσιμες ώρες , είναι δυνατή η τηλεφωνική κάλυψη με τεχνικό ΟΝ CALL μέχρι και τις 22.00
μ.μ.
γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η Εταιρεία διαθέτει πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών .
Για την προσθήκη , αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών του συστήματος η χρέωση θα γίνεται
κατόπιν συμφωνίας και θα αφορά μόνο τα υλικά και όχι την εργασία.
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
α ) Στις επισκέψεις τους , οι τεχνικοί της αντιπροσωπείας σας θα εκδίδουν
Δελτίο Επίσκεψης και θα συνοδεύονται πάντοτε από τον Υπεύθυνο
Βάρδιας ( Ηλεκτρολόγο Βάρδιας )
β ) κρίνεται απαραίτητη η επιτροπή ελέγχου , συντήρησης και καλής
λειτουργίας των συστημάτων : Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση όλων των
συστημάτων ( Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας , Εργοδ. Ηλεκτρ. και Υδραυλ. ,
Ηλεκτρολόγος βάρδιας ) .
Θα τηρείται επίσης εντός του Κεντρικού Πίνακα Πυρανίχνευσης ή πλησίον
του " Βιβλίο Εργασιών " , στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες που κάθε
φορά εκτελούνται στο σύστημα μαζί με την ημερομηνία , ώρα και
υπογραφή του εκπροσώπου συντηρητή της εταιρείας .
Στις υποχρεώσεις του πελάτη περιλαμβάνεται η διευκόλυνση εισόδου του
συντηρητή της εταιρείας , σε όλους τους προστατευόμενους από το
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σύστημα χώρους

2.2 .Οι προμηθευτές για την συμμετοχή τους, θα προσκομίζουν βεβαίωση ενημέρωσης
για την ανάδειξη προμηθευτή από την Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ( Μελλίδης
Ευάγγελος ) ( 9:00 π.μ – 12:00 π.μ ).
.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι για διάστημα ενός ( 1 ) έτους .
4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες καημειώνεται ι ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κα τατίθενται
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 6, 7, 8.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:




6.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης (……....), τον τίτλο του διαγωνισμού (Κοπή - ραφή λευκού ιματισμού
του Νοσοκομείου), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ «ΚΑΤ») και την
ημερομηνία διενέργειας ( …../10/2012).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη
διακήρυξη υπόδειγμα.
7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο
του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την ικανότητα του
διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
8.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
9.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά
του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με
την αυτή ακριβώς τιμή.
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10.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος κράτησης

ΚΑΕ

Λογαριασμός
Γενικής Λογιστικής

Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5%

3311-5211

55.02.00

Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ

3311-5211

55.02.00

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%

3311-5211

55.02.00

Υπέρ ψυχικής υγείας 2%

3391-5291

53.20.00

Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)

3391-5291

54.09.14

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% (προμήθεια ειδών)

3391-5291

54.09.14

ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.10%.

3399-5399

53.20.01

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας γίνεται εντός 3 μηνών από την παραλαβή
του σχετικού τιμολογίου.
12.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ Ι ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, 2) Εντυπο οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς ΓΝΑ «ΚΑΤ», για τον διαγωνισμό για την
« Ετήσια
συντήρηση –επισκευή
των συστημάτων
πυρανίχνευσης »
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

αυτομάτου

ελέγχου

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007.
β.
Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ.
Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ.
Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε.
Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
στ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ.

Ελαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«
Ετήσια
συντήρηση –επισκευή
πυρανίχνευσης »

των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

Τιμή μονάδας
προ ΦΠΑ
Αριθμητικώς

Αξία προ ΦΠΑ
(ποσότητα Χ τιμή μονάδας)
Αριθμητικώς

Ολογράφως

Ετήσια
συντήρηση
–
επισκευή
των
συστημάτων
αυτομάτου
ελέγχου
πυρανίχνευσης

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής
αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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