
              
                            

                   Αγξίλην,    26      Πεπηεκβξίνπ    2019 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Ξξση.12651 

       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

       6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΚΑΣΑΒΔΗ CΟ2, ANSUL ΚΑΙ INERGEN ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΜΑ». 

1. δξαπιηθή δφθηκε-ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο θαηάζβεζεο CΝ2, ANSUL ΘΑΗ INERGEN ηνπ 

λνζνθνκείνπ καο, προϋπολογιζμού δαπάνης 24.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  24.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Ρηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Ξξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 



πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο. 

13. Ρελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Ξ.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο. 

14. Ρν αξηζκ.πξση. 1956/06-02-2019 αίηεκα  ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.   

15 . Ρελ  αξ. 1018/2019 κε  ΑΓΑ:6ΓΘΒ46904Κ-616 απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Ρελ  ππ. αξηζκ. πξάμε 22ε/11.07.2019 ζέκα 22ν  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ  γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

17. Ρελ ππ.αξηζκ. 10051/24-07-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή κε ηελ φπνηα αθπξψζεθε ε ππ.αξηζκ.9711/16-07-

2019 πξφζθιεζε θαη εγθξίζεθε ε επαλαπξνθήξπμε ηεο. 

 
Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πδξαπιηθή δφθηκε-ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο θαηάζβεζεο CΝ2, 

ANSUL ΘΑΗ INERGEN ηνπ λνζνθνκείνπ καο, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ 

αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ζρεηηθά. 

Ξαξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έφς ηις 07-10-2019, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       Πεκεηψλεηαη φηη : 

      Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ν ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. δξαπιηθή δφθηκε-ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο θαηάζβεζεο CΝ2, ANSUL ΘΑΗ INERGEN ηνπ 

λνζνθνκείνπ καο  

Αναλσηικόηερα: 
Απαξαίηεηε πδξαπιηθή δνθηκή-ζπληήξεζε ησλ θηαιψλ CO2, Ansul θαη Inergen πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο γηα 

ππξνπξνζηαζία ζην Λνζνθνκείν καο. Νη θηάιεο Inergen απαηηνχληαη γηα θαηάζβεζε ζην Ρειεθσληθφ Θέληξν, 

νη CO2 γηα θαηάζβεζε ζην Θέληξν Ηαηξηθψλ Αεξίσλ, πνζηαζκφ, Ιεβεηνζηάζην, δξνζηάζην, Θιηκαηηζηηθέο 
Κνλάδεο (επίπεδα -2, +2 θαη +5) θαη Κεραλνζηάζηα Αλειθπζηήξσλ θαη νη Ansul ζηα Καγεηξεία. 

Δλ έηε 2009 εγθαηαζηάζεθε ζεηξά ζπζηεκάησλ Απηφκαηεο Θαηάζβεζεο κε CO2, Inergen θαη Ansul ζην λέν 
Λνζνθνκείν Αγξηλίνπ θαη βάζεη θείκελεο λνκνζεζίαο, θέηνο (2019) παξέξρεηαη ε δεθαεηία πνπ βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφιεηα ησλ θηαιψλ θαηάζβεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην Λνζνθνκείν. Θαηφπηλ ηνχηνπ: 

- είλαη ππνρξεσηηθφο ν επαλέιεγρνο θαη ε πδξαπιηθή δνθηκή ησλ θηαιψλ θάζε δέθα (10) έηε, ζχκθσλα 
κε ηελ ππ' αξηζκ. 14165/Γ17.4/373/93 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Ρερλνινγίαο, γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε (θέζπιζη κανονιζμού για ηην αζθαλή καηαζκεσή και 
κσκλοθορία ηφν δοτείφν πίεζης και ζσζκεσών αερίοσ) 

- ε πδξαπιηθή δνθηκή ησλ θηαιψλ ζα  πξέπεη λα γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο, φπνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν 

θαη πηζηνπνηεκέλν Θέληξν Διέγρνπ Φηαιψλ ςειψλ Ξηέζεσλ (ΘΔΦΞ) 



- ε κεηαθνξά ησλ θηαιψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ηερληθψλ 

παξαξηεκάησλ Α θαη Β ηεο ζπκθσλίαο ADR θαη 

- ε απνμήισζε θαη επαλεγθαηάζηαζε ησλ θηαιψλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο 
εηαηξίαο ε νπνία λα δηαηεξεί ζε ηζρχ φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα απηήο λα δηελεξγεί φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. 
Αναλσηικόηερα: 

α/α Περιγραθή θιάλης-ανηαλλακηικών Σεμάτια 

1 Δξγαζίεο δξαπιηθήο δνθηκήο Φηαιψλ CO2  104 

2 Δξγαζίεο δξαπιηθήο δνθηκήο Φηαιψλ Inergen 6 

 Δξγαζίεο πδξαπιηθήο δνθηκήο Φηαιψλ θαηάζβεζεο κε Wet Chemical (ansul) 3 

3 Δξγαζίεο επαλαπιήξσζεο θηαιψλ CO2 κε θαηαζβεζηηθφ πιηθφ 104 

4 Δξγαζίεο απνζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο ειεθηξηθψλ ελεξγνπνηεηψλ ηνπηθψλ πηλάθσλ 
αλίρλεπζεο - θαηάζβεζεο, εξγαζίεο απνμήισζεο & επαλεγθαηάζηαζεο θηαιψλ, κεηαθνξά 

θηαιψλ, πηζηνπνηήζεηο, ηνπνζέηεζε ππξνθξνηεηψλ, ζσιήλσλ Hi-flex θαη ζσιελνεηδή 
ελεξγνπνηεηή, πξνγξακκαηηζκφο πίλαθα θαηάζβεζεο, δνθηκέο, ξπζκίζεηο, παξάδνζε ζε 

ιεηηνπξγία 

1 

5 Ξπξνθξνηεηήο 18 

6 Πσιήλαο HI-FLEX Πσιήλαο 3/8 - 3/8 74 

7 Πσιήλαο HI-FLEX Πσιήλαο 1/2 - 3/8 3 

8 Πσιήλαο HI-FLEX Πσιήλαο 1/2 - 1/2 95 

9 ΠΠΠΩΟΔΡΖΠ 12V,2,1ΑΖ 40 

10 Πσιελνεηδήο ελεξγνπνηεηήο Inergen 2 

 

 
 

Γιαδικαζία ποσ θα πρέπει να ηηρηθεί καηά ηη ζσνηήρηζη: 
1.    Αθαηξνχκε ηελ πξφζνςε ηνπ θπηίνπ πνπ πεξηέρεη ηνλ κεραληζκφ ελεξγνπνίεζεο. 

2.  Ρνπνζεηνχκε ηελ κπάξα αζθαιείαο (PN 14985) ή ηνλ πείξν αζθαιείαο (PN 438031) ζηνλ κεραληζκφ 

ελεξγνπνίεζεο. 
3.    Αθαηξνχκε ην ππφ πίεζε θπζίγγην απφ ηελ κεραληθή ελεξγνπνίεζε. 

Πε πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο αθαηξνχκε φια ηα θπζίγγηα (κεραληθή θαη πλεπκαηηθή ελεξγνπνίεζε). 
4.    Αθαηξνχκε ηνπο εχθακπηνπο ζπλδέζκνπο απφ ην δνρείν ή ηα δνρεία. 

5.    Απνζπλδένπκε ην δνρείν ή ηα δνρεία απφ ην δίθηπν ζσιελψζεσλ. 

6.    Βγάδνπκε ην δνρείν ή ηα δνρεία απφ ην θπηίν. 
7.    Αθαηξνχκε ηνλ ζηθσληθφ ζσιήλα 

8.    Δπηβεβαηψλνπκε ηελ πνζφηεηα θαηαζβεζηηθήο νπζίαο κέζα ζην δνρείν. 
9. Δμεηάδνπκε ην δνρείν θαη ηνλ πξνζαξκνγέα ηνπ δηθηχνπ γηα πηζαλφ ηξαπκαηηζκέλν ζπείξσκα, 

αληηθαζηζηνχκε ην O-ring αλ θξηζεί αλαγθαίν θαη πξνζζέηνπκε  γξάζν. Μεβηδψλνπκε ηελ βαιβίδα εθηφλσζεο 

θαη ηελ θαζαξίδνπκε. Διέγρνπκε ηνλ πάθηια θαη αληηθαζηζηνχκε αλ θξηζεί αλαγθαίν. 
Δπαλαηνπνζεηνχκε φια ηα παξαπάλσ θαη ηνπνζεηνχκε ην δνρείν ζην θπηίν. 

10.   Ππλδένπκε φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηηο ελψζεηο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ. 
11.   Αληηθαζηζηνχκε ηα πιαζηηθά θαπάθηα ησλ αθξνθπζίσλ (1 θνξά ην ρξφλν). 

12.  Διέγρνπκε ηα αθξνθχζηα γηα πηζαλή ζπζζψξεπζε ιηπψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ίρλε ιίπνπο ή 
άιισλ παξαγψγσλ καγεηξέκαηνο ή ίρλε θαηαζβεζηηθήο νπζίαο πξέπεη λα ειεγρζεί θαη θαζαξηζηεί δηεμνδηθά φιν 

ην δίθηπν ζσιελψζεσλ. 

13.   Αληηθαζηζηνχκε ηνπο εχηεθηνπο ζπλδέζκνπο (θάζε εμάκελν). 
14.   Αθαηξνχκε ηελ κπάξα αζθαιείαο θαη ειέγρνπκε ην κεραληζκφ ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο. 

15. Ρνπνζεηνχκε ηνλ κνριφ νπιηζκνχ ζηελ πάλσ ζέζε. Αληηθαζηζηνχκε ηνλ ηειεπηαίν εχηεθην κε ην έιαζκα 
δνθηκήο θαη ηνπνζεηνχκε ηνλ κνριφ ζηελ θάησ ζέζε. 

16. Διέγρνπκε ηε δηαδξνκή ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ γηα ηπρφλ θφκπνπο ή ηζαθίζκαηα ζηηο γσληαθέο ηξνραιίεο θαη 

ζηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ. 
17. Θφβνπκε ην έιαζκα δνθηκήο γηα λα ειέγμνπκε ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ 

ελεξγνπνηεζεί ν κεραληζκφο ειέγρνπκε φιν ην δίθηπν ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ. 
18. Δθφζνλ ελεξγνπνηείηαη ζσζηά ν κεραληζκφο ηνπνζεηνχκε θαη πάιη ηνλ εχηεθην ζχλδεζκν. 

19. Δπαλαθέξνπκε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. 
20. Νπιίδνπκε ην κεραληζκφ ηνπνζεηψληαο ηνλ κνριφ φπιηζεο ζηελ θάησ ζέζε. 

Κε ηελ θίλεζε απηή, εθφζνλ φιεο νη ελέξγεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά, ην ζχζηεκα είλαη ζε 

εηνηκφηεηα. Αλ έρεη γίλεη θάπνηα ελέξγεηα ιάζνο, ηφηε ην ζχζηεκα ζα ελεξγνπνηεζεί, νπφηε επαλαιακβάλνπκε 
ηα βήκαηα 14 έσο 20. 



21. Επγίδνπκε ην θπζίγγην θαη αλ είλαη πάλσ απφ 14 γξακκάξηα ιηγφηεξν απφ ην νλνκαζηηθφ βάξνο, πνπ 

αλαθέξεηαη πάλσ ζην θπζίγγην, ην αληηθαζηζηνχκε. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο δχγηζεο ηνπ θπζηγγίνπ, 

ειέγρνπκε φηη δελ έρεη ηξαπκαηηζηεί ή ηξππήζεη ν πάθηιαο ηνπ. 
22.  Ρνπνζεηνχκε ην θπζίγγην. Πηγνπξεπφκαζηε, φηη ν κνριφο είλαη ζηελ θάησ ζέζε! 

23. Ρνπνζεηνχκε ηελ πξφζνςε ηνπ θπηίνπ, θαη ειέγρνπκε φηη ε έλδεημε ζηε πξφζνςε είλαη ζηε ζέζε ARMED 
(πξάζηλν). 

Προϋποθέζεις ποσ πρέπει να πληροί ο σπουήθιος ανάδοτος (επί ποινή αποκλειζμού): 

Απφδεημε εκπεηξίαο/Ξνηφηεηαο Δξγαζηψλ 
Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ: 

•Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε EN ISO 9001:2015 γηα ην αληηθείκελν ηεο απαηηνχκελεο 
ζπληήξεζεο. 

•Βεβαίσζε νηθείνπ επηκειεηεξίνπ πνπ λα βεβαηψλεη ηε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  
•Ρνπιάρηζηνλ ηξηεηή (3) εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο (Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα) πξνκήζεηαο, ζπληήξεζεο, 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζπζηεκάησλ Ξπξαλίρλεπζεο θαη Θαηάζβεζεο. Ζ Δκπεηξία ζα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί 

απφ ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ ηειεπηαία 5-εηία. Νη Βεβαηψζεηο ζα αλαθέξνπλ ηνλ ρξφλν θαη 
ηνλ ηφπν ησλ πεξηγξαθφκελσλ εξγαζηψλ θαη’ ειάρηζην. 

 
•Βεβαίσζε απφ ΘΔΦΞ φηη νη θηάιεο ζα ειεγρζνχλ πδξαπιηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν. 

         

•Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε EN ISO 9001:2015 κε αληηθείκελν ηε ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο & θαηάζβεζεο.  

 
•Δκπεηξία ζε αλάινγεο εθαξκνγέο  πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ζπκβάζεηο, βεβαηψζεηο 

θνξέσλ θηι). 
•Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο. 

•Απηνςία απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία κεηά ηελ επίζθεςε. 
•Πε φιεο ηηο θηάιεο θαηάζβεζεο ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθφο δαθηχιηνο πξνο απφδεημε φηη νη θηάιεο αλνίρζεθαλ γηα 

λα ειεγρζνχλ. 
•Δηδηθά γηα ηελ πδξαπιηθή δνθηκή ησλ θηαιψλ INERGEN, ζα πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή αιιαγή ησλ 

θιείζηξσλ. Ρα πθηζηάκελα έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ ππεξεζία καο. 

 
ΗΜΔΙΩΗ: Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο απφξξηςεο θηαιψλ απφ ην ΘΔΦΞ, εθηζηψληαο 

ηελ πξνζνρή ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θηαιψλ πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ 
απαηηνχκελε πδξαπιηθή δνθηκή:  

- θηάιεο κε ειιηπή ή παξάλνκε ζήκαλζε (απνπζία CE, π ή ε) 

- θηάιεο πνπ έρνπλ εμσηεξηθά 'ηξαχκαηα' απφ θηππήκαηα ή πηψζε, ίρλε θσηηάο, ίρλε 
ειεθηξνζπγθφιιεζεο (πίλαθαο C1 EN 1968:2002) 

- θηάιεο ζηηο νπνίεο έρεη παξνπζηαζηεί δηάβξσζε ησλ ηνηρσκάησλ, εζσηεξηθά ή/θαη εμσηεξηθά (πίλαθαο 
C2 EN 1968:2002) 

- θηάιεο πνπ δελ θέξνπλ Δπξσπατθή ζήκαλζε θαη ησλ νπνίσλ ην πξαγκαηηθφ βάξνο απνθιίλεη θαηά 3% 
απφ ην αλαγξαθφκελν ζηελ εηηθέηα ηεο. Πε πεξίπησζε απφθιηζεο ζε θηάιεο πνπ θέξνπλ Δπξσπατθή 

ζήκαλζε, ην λέν βάξνο ραξάζζεηαη ζηε θηάιε 

- ζε πεξίπησζε πνπ ην εζσηεξηθφ ζπείξσκα ηεο θηάιεο θέξεη θζνξέο, γξέδηα, ξσγκέο, αηέιεηεο ή 
ιηγφηεξεο απφ 10 ζπείξεο 

- δηαξξνέο απφ ην ζψκα ηεο θηάιεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο θαη ελψ εθαξκφδεηαη 
ζηαζεξή πίεζε δνθηκήο, φπσο απηή αλαθέξεηαη εγράξαθηα ζηε θηάιε, γηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 30sec. 

 

ΛΙΣΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

α/α Περιγραθή θιάλης-εργαζιών Σεμάτια 

1 Ξπξαληρλεπηήο Θαπλνχ Ππκβαηηθήο ηερλνινγίαο 1 

2 Ξπξαληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθφο Ππκβαηηθήο ηερλνινγίαο 1 

3 ΒΑΠΖ ΑΛΗΣΛΔΡΩΛ 1 

4 ΠΔΗΟΖΛΑ ΚΔ ΔΛΠΩΚΑΡΩΚΔΛΝ ΦΙΑΠ 24/60 1 

5 ΚΞΝΡΝΛ ΔΞΗΡΝΗΣΝ MCP 1 

 

                ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ                                              Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ                                  Αλδξέαο Πη. Ρζψιεο                                                         

         
                                                                                                   

           


