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Θζμα: «φναψθ ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ κτιρίων Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ 
Ανδρζασ» διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ» 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να παρζχονται υπθρεςίεσ προλθπτικισ και επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ 

των κτιρίων τθσ Νζασ Πτζρυγασ «ΣΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» και του Κεντρικοφ Κτιρίου του Γ.Ν. Πατρϊν «Ο 
Άγιοσ Ανδρζασ» για ζνα (1) ζτοσ ωσ ακολοφκωσ: 
 

Α. Εργαςίεσ Προλθπτικισ υντιρθςθσ 

Η προλθπτικι ςυντιρθςθ να πραγματοποιείται με τζςςερισ (4) επιςκζψεισ τον χρόνο ανά τρίμθνο από 
εξειδικευμζνο ςυνεργείο και να περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 
 

Α.1. Σριμθνιαία φροντίδα 

 

Κάκε τρεισ (3) μινεσ, εξειδικευμζνο προςωπικό του Αναδόχου: 

 

1) Ελζγχει όλεσ τισ καταχωριςεισ ςτα αρχεία ςυμβάντων (log files) των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ 

και κάνει οποιαδιποτε ενζργεια απαραίτθτθ για να φζρει τα ςυςτιματα ςτθ ςωςτι λειτουργία. 
Σεχνικι εξακρίβωςθ των ενεργϊν ςυναγερμϊν και προειδοποιιςεων των ςυςτθμάτων και άμεςθ 
αποκατάςταςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά υλικά ι που αυτά 
παρζχονται από το νοςοκομείο. 

2) Λειτουργεί τουλάχιςτον ζναν ανιχνευτι ι χειροκίνθτο κομβίο αναγγελίασ πυρκαγιάσ ςε κάκε ηϊνθ, 
για να ελζγξει αν θ ςυςκευι ελζγχου και ζνδειξθσ λαμβάνει και παρουςιάηει το ςωςτό ςιμα, 
ενεργοποιεί τον ςυναγερμό και λειτουργεί οποιεςδιποτε άλλεσ προειδοποιθτικζσ ι βοθκθτικζσ 
ςυςκευζσ. 
θμείωςθ: Να ακολουκθκεί μια διαδικαςία που να βεβαιϊνει ότι δεν γίνονται επιβλαβείσ 
λειτουργίεσ, όπωσ θ απελευκζρωςθ καταςβεςτικοφ μζςου. 

3) Ελζγχει τισ λειτουργίεσ ελζγχου των ςφαλμάτων των ςυςκευϊν ελζγχου και ενδείξεων. 
4) Ελζγχει τθν δυνατότθτα των ςυςκευϊν ελζγχου και ενδείξεων να λειτουργοφν οποιαδιποτε 

λειτουργία ςυγκράτθςθσ ι απελευκζρωςθσ πόρτασ και τα ςχετικά ςυςτιματα προτεραιότθτασ. 

5) Ελζγχει και ρυκμίηει τα ςυςτιματα αποςτολισ μθνυμάτων ςυναγερμοφ, ελζγχου και κατάςταςθσ 
ςτα BMS των κτιρίων – υνεργαςία με τον υπεφκυνο του ςυςτιματοσ BMS ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

6) Διεκπεραιϊνει όλουσ τουσ επιπλζον ελζγχουσ και δοκιμζσ που προςδιορίηονται από τον 
εγκαταςτάτθ, προμθκευτι ι καταςκευαςτι, οι οποίοι περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα: 
a. Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των διατάξεων τροφοδοςίασ των ςυςτθμάτων και αυτόματθσ φόρτιςθσ 

των ςυςςωρευτϊν των πινάκων. 

b. Ζλεγχοσ εκτυπωτϊν και αντικατάςταςθ χαρτιοφ και μελανιοφ όποτε απαιτείται. 
7) Εξετάηει κακ’ υπόδειξθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του νοςοκομείου τισ οποιεςδιποτε δομικζσ 

αλλαγζσ ι αλλαγζσ χριςθσ που μπορεί να ζχουν επθρεάςει τισ απαιτιςεισ των κζςεων των 
κομβίων, ανιχνευτϊν και ςειρινων και αν αυτό ιςχφει κάνουν τον οπτικό ζλεγχο που 
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προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο Α.2.5. 

Οποιοδιποτε ελάττωμα παρατθρείται κα πρζπει να καταγράφεται ςτο Δελτίο Εργαςιϊν – Σεχνικι Ζκκεςθ 
του Αναδόχου και οι απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ δράςεισ πρζπει να προτείνονται το ςυντομότερο δυνατόν. 
 

Α.2. Ετιςια φροντίδα 

 

Μία φορά κατά ζτοσ, και ςυγκεκριμζνα ςε επίςκεψθ που κα προςδιοριςτεί ςε ςυνεργαςία με το  
Σεχνικό Σμιμα, εξειδικευμζνο προςωπικό του Αναδόχου: 

 

1) Ελζγχει όλεσ τισ διαδικαςίεσ επίβλεψθσ και ελζγχου που αναφζρονται ςτθν παράγραφο Α.1. 

2) Αντικακιςτά τουσ ςυςςωρευτζσ των κεντρικϊν μονάδων. 

3) Αποξθλϊνει, κακαρίηει και ελζγχει κάκε ζναν ανιχνευτι για ςωςτι λειτουργία με βάςθ τισ οδθγίεσ 
του καταςκευαςτι.  
Η αποξιλωςθ των ανιχνευτϊν γίνεται ανά βρόχο ι ςε ομάδεσ ανά βρόχο. Απομακρφνονται από 
τον χϊρο, κακαρίηονται ςε εξωτερικό χϊρο, τοποκετείται αυτοκόλλθτο με τθν θμερομθνία και 
τθν διεφκυνςθ του ςτοιχείου (για το Κεντρικό Κτίριο) ι τον ςειριακό αρικμό (για το κτίριο τθσ 
Νζασ Πτζρυγασ) και επανατοποκετοφνται. 

4) Ελζγχει τθν ικανότθτα των ςυςκευϊν ελζγχου και ζνδειξθσ να εκτελοφν οποιαδιποτε βοθκθτικι 
λειτουργία. 
θμείωςθ: Να ακολουκθκεί μια διαδικαςία που να βεβαιϊνει ότι δεν γίνονται επιβλαβείσ 
λειτουργίεσ όπωσ θ απελευκζρωςθ καταςβεςτικοφ μζςου. 

5) Κάνει οπτικι επικεϊρθςθ για να επιβεβαιϊςει ότι όλα τα εξαρτιματα προςαρμογισ καλωδίων και 
οι ςυςκευζσ είναι αςφαλείσ, αβλαβείσ και κατάλλθλα προςαρμοςμζνα. 

6) Κάνει οπτικι επικεϊρθςθ για να ελζγξει αν δομικζσ αλλαγζσ ι αλλαγζσ χριςθσ ζχουν επθρεάςει 
τισ απαιτιςεισ των κζςεων των κομβίων, ανιχνευτϊν και ςειρινων. Η οπτικι επικεϊρθςθ πρζπει 
επίςθσ να επιβεβαιϊνει ότι ζνασ κακαρόσ χϊροσ τουλάχιςτον μιςοφ (0.5) μζτρου διατθρείται ςε 
όλεσ τισ διευκφνςεισ κάτω από κάκε ανιχνευτι και ότι όλα τα κομβία παραμζνουν χωρίσ εμπόδια 
και εμφανείσ.  

 

Οποιοδιποτε ελάττωμα παρατθρείται κα πρζπει να καταγράφεται ςτο Δελτίο Εργαςιϊν – Σεχνικι Ζκκεςθ 
του Αναδόχου και διορκωτικζσ δράςεισ πρζπει να προτείνονται το ςυντομότερο δυνατόν. 
 

Σα κφρια ςυςτατικά μζρθ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ τθσ Νζασ Πτζρυγασ παρουςιάηονται ςτο 
Παράρτθμα Α, ενϊ του Κεντρικοφ Κτιρίου παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα Β. 

 

Β. Εργαςίεσ Επανορκωτικισ υντιρθςθσ (Επζμβαςθ για άρςθ βλάβθσ) 
Να πραγματοποιείται τεχνικι κάλυψθ του νοςοκομείου κατ’ ελάχιςτον ςε 14ωρθ βάςθ (08:00-22:00) 

τθλεφωνικά με τεχνικό ςε τθλεφωνικι διακεςιμότθτα ι απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα 
εφόςον υπάρχει θ ςχετικι δυνατότθτα. 

ε περίπτωςθ μθ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ μζςω τθσ τθλεφωνικισ τεχνικισ υποςτιριξθσ ι 
απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ, θ επζμβαςθ άρςθσ βλάβθσ να γίνεται από ειδικευμζνο ςυνεργείο κατόπιν 
κλιςθσ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία. Η κλιςθ του ςυνεργείου κα γίνεται μζςω e-mail από το νοςοκομείο 
κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ (08:00-15:00) ι/και τθλεφωνικά κατά τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ (15:00-22:00) από 
κακοριςμζνο προςωπικό τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του νοςοκομείου. 
ε εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ, θ επζμβαςθ άρςθσ βλάβθσ από ειδικευμζνο ςυνεργείο να γίνεται μζχρι τθν 
ϊρα 20:00 τθσ ίδιασ θμζρασ, αν αυτι αναγγελκεί μζχρι τθν 12θ

 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ από τθν Σεχνικι 
Τπθρεςία του νοςοκομείου. Αν θ βλάβθ αναγγελκεί μετά τθν 12θ

 ϊρα εργάςιμθσ θμζρασ, θ δρομολόγθςθ 
τθσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ να γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία του νοςοκομείου και να 
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επιλυκεί το αργότερο εντόσ 24ϊρου από τθν ϊρα αναγγελίασ τθσ. 
Οι εργαςίεσ άρςθσ βλάβθσ να εκτελοφνται με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. Να 
γίνεται αναλυτικι επίδειξθ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται κατά τθν επζμβαςθ άρςθσ βλάβθσ ςτο 
προςωπικό τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ που παραβρίςκεται. 
 

Γ. Προμικεια υλικϊν 

Σο νοςοκομείο διακζτει προσ χριςθ ςτον Ανάδοχο τα ακόλουκα υλικά: 
Α/Α Περιγραφι Σφποσ Πος. 
 Ρολά κερμικά  10 

1 Τλικά Κτιρίου Νζασ Πτζρυγασ 

1.1 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ κερμικόσ ανιχνευτισ 
(ςτατικόσ και ρυκμοφ αφξθςθσ) 

HI720 (S54310-F4-A1) 5 

1.2 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ OP720 (S54310-F1-A1) 5 

1.3 Βάςθ ανιχνευτι OP720 και ΗΙ720 DB721 (S54319-F11-A1) 5 

1.4 Διευκυνςιοδοτοφμενο ςτοιχείο επιτιρθςθσ 1 
ειςόδου (επαφισ κατάςταςθσ/ςυναγερμοφ) 

FDCI221 (S54312-F1-A1) 3 

1.5 ειρινα ςυναγερμοφ FDS221-R (A5Q00004117) 1 

1.6 Οπτικι και ακουςτικι ςειρινα (φαροςειρινα)  FDS229-R (A5Q00023093) 1 

1.7 Σηάμι αντικατάςταςθσ κομβίου αναγγελίασ 
πυρκαγιάσ  

FDMG291 (A5Q00002122) 3 

1.8 Διευκυνςιοδοτοφμενθ βάςθ ανιχνευτι FDB221 1 

2 Τλικά Επταϊροφου Σμιματοσ Κεντρικοφ Κτιρίου  

2.1 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ φωτοθλεκτρικόσ 
πυρανιχνευτισ καπνοφ (με απομονωτι). 

INIM ED100 9 

2.2 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ κερμοδιαφορικόσ 
πυρανιχνευτισ (με απομονωτι). 

INIM ED200 5 

2.3 Βάςθ πυρανιχνευτι INIM EB0010 9 

2.4 Διευκυνςιοδοτοφμενο κομβίο χειροκίνθτθσ 
ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ (με Απομονωτι). 

ΙΝΙΜ EC0020 2 

2.5 Διευκυνςιοδοτοφμενο κομβίο χειροκίνθτθσ 
ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ χωρίσ βάςθ 

ΙΝΙΜ EC0020 χωρίσ βάςθ 1 

2.6 Διευκυνςιοδοτοφμενθ οπτικοακουςτικι ειρινα 
υναγερμοφ (Φαροςειρινα) τροφοδοτοφμενθ από 
το βρόγχο. 

ΙΝΙΜ ES0020RE 1 

2.7 τοιχείο ταυτότθτασ (Monitor Module) INIM EM110 4 

2.8 τοιχείο εντολισ (Control Module) INIM EM312SR 4 

2.9 υςςωρευτζσ για τουσ θλεκτρομαγνιτεσ κυρϊν 12V – 7Ah 2 

2.10 Κομβίο απελευκζρωςθσ κυρϊν με θλεκτρομαγνιτθ DRB-001N-DR 3 

2.11 Μθχανιςμόσ υγκράτθςθσ Θυρϊν 
(θλεκτρομαγνιτθσ) 200Ν-24VDC 

Vimpex DH/S/24: 12 Βάςεισ, 3 
αντικρίςματα 

2.12 Σηάμι κομβίου χειροκίνθτθσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ 
για μπουτόν ΙΝΙΜ EC0020 

 15 

2.13 υμβατικόσ οπτικόσ πυρανιχνευτισ (καπνοφ) INIM ID100 1 

2.14 υμβατικόσ κερμικόσ/κερμοδιαφορικόσ 
πυρανιχνευτισ ID200 

INIM ID200 1 

 Τλικά Διϊροφου Σμιματοσ Κεντρικοφ Κτιρίου  
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3.1 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ ανιχνευτισ καπνοφ 
φωτοθλεκτρικόσ  

55000-665IMC 7 

3.2 Βάςθ ανιχνευτι 45681-200 8 

3.2 Διευκυνςιοδοτοφμενθ ςειρινα Context plus CON430A/CX/DR 1 

3.3 Σηάμι τοποκζτθςθσ ανιχνευτϊν Esser 704910 1 

3.4 Σηάμι κομβίου χειροκίνθτθσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ  20 

 

Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ να παρζχει ςτο Σεχνικό Σμιμα του νοςοκομείου τα 
ακόλουκα υλικά: 
Α/Α Περιγραφι Σφποσ Πος. 
 Θερμογραφικό χαρτί εκτυπωτι  5 

1 Τλικά Κτιρίου Νζασ Πτζρυγασ  

1.1 υςςωρευτζσ πίνακα πυρανίχνευςθσ 12Vdc 26Ah, VDS FA2006-A1 (A5Q00019356) 2 

2 Τλικά Επταϊροφου Σμιματοσ Κεντρικοφ Κτιρίου  

2.1 υςςωρευτισ 12VDC-17Ah  2 

2.2 Μθχανιςμόσ προτεραιότθτασ πυράντοχων κυρϊν ninz  5 

2.3 Βάςθ μθχανιςμοφ προτεραιότθτασ πυράντοχων κυρϊν 
ninz 

 5 

 Τλικά Διϊροφου Σμιματοσ Κεντρικοφ Κτιρίου  

3.1 υμβατικόσ ανιχνευτισ καπνοφ φωτοθλεκτρικόσ με 
βάςθ 

ECO1003 1 

3.2 Σηάμι κομβίου χειροκίνθτθσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ για 
μπουτόν 55100-908IMC 

 10 

 

Σα υλικά τθσ παραγράφου Γ κα είναι ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ του Αναδόχου και του Σεχνικοφ 
Σμιματοσ του νοςοκομείου για τισ εργαςίεσ προλθπτικισ και επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ. 
Επιπλζον υλικά που ενδζχεται να προκφψουν, κα καλφπτονται από το νοςοκομείο, με προμικεια από τον 
Ανάδοχο με βάςθ τον τιμοκατάλογο τθσ προςφοράσ του. Σο νοςοκομείο τθρεί το δικαίωμα να 
προμθκεφεται τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά από ανεξάρτθτο προμθκευτι, ςε περίπτωςθ που 
αποδεδειγμζνα προκφπτει ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ από τον τιμοκατάλογο του Αναδόχου ςε 
ςχζςθ με ανεξάρτθτο προμθκευτι. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τθν 
Σεχνικι Τπθρεςία του νοςοκομείου για τθν ζγκαιρθ προμικειά των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν και να 
πραγματοποιιςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ όταν του παραδοκοφν τα ανταλλακτικά.  
Σο νοςοκομείο τθρεί το δικαίωμα να εκτελεί εργαςίεσ επζκταςθσ/τροποποίθςθσ του ςυςτιματοσ με 

ανεξάρτθτο Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφπτει ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ από 
τθν προςφορά του Αναδόχου ςε ςχζςθ με ανεξάρτθτο προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί 
το ςφςτθμα μετά τθν τροποποίθςθ/επζκταςθ του ςυςτιματοσ. 
Ανεξάρτθτα από τον προμθκευτι των ανταλλακτικϊν, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα διακζτουν τα 
απαιτοφμενα ανταλλακτικά, επί ποινισ αποκλειςμοφ, τόςο για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, όςο και για τισ 
εργαςίεσ άρςθσ βλαβϊν, είτε αυτζσ πραγματοποιοφνται από τον Ανάδοχο, είτε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία 
του νοςοκομείου. 
 ε κάκε περίπτωςθ άρςθσ βλάβθσ, ο Ανάδοχοσ να υποβάλλει λίςτα με τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά 
άρςθσ βλάβθσ, για τα οποία κα λαμβάνει τθν ζγκριςθ του νοςοκομείου πριν προχωριςει ςε οποιαδιποτε 
επιςκευι. 
 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται με τθν προςφορά των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ να κατακζςουν 
κατάλογο με οικονομικι προςφορά για τα υλικά των Παραρτθμάτων Α και Β, κακϊσ και υλικά που 
ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςουν πζρα των αναφερόμενων. Για υλικά που δεν προβλζπονται από τουσ 
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ανωτζρω πίνακεσ ι δεν ζχουν προτακεί από τον ανάδοχο, κα δίνεται προςφορά από τον ανάδοχο ςτο 
νοςοκομείο.   
 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 Δαπάνθ Εργαςιϊν 

 Πζρα από τθ δαπάνθ όλων των ανωτζρω εργαςιϊν, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται θ on-call 

εξυπθρζτθςθ, κα πρζπει να παρζχεται αναλυτικόσ τιμοκατάλογοσ για το κόςτοσ: 
- τθσ επίςκεψθσ τεχνικοφ άρςθσ βλαβϊν για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

- τθσ επίςκεψθσ τεχνικοφ άρςθσ βλαβϊν για τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

- τυχϊν επιπλζον εργαςιϊν επζκταςθσ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

Σο νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ και μθ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ, ςε 
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ υψθλϊν τιμοκαταλόγων χρζωςθσ υλικϊν-εργαςιϊν εκτάκτων επιςκζψεων. 

 

 Χρόνοσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν 

 Οι εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία του 
νοςοκομείου με τθν παρουςία του προςωπικοφ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ όπωσ ορίηεται παραπάνω. Οι 
εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται ωσ επί το πλείςτον ςε θμζρεσ μθ εφθμερίασ του νοςοκομείου και 
ενδεχομζνωσ για ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κατά τθν απογευματινι βάρδια. 
 Οι εργαςίεσ άρςθσ βλάβθσ κα εκτελοφνται ςε χρονικζσ ςτιγμζσ όπωσ ορίηονται ςτθν ςχετικι παράγραφο. 
 

 Πρόςβαςθ 

 Σο νοςοκομείο κα διευκολφνει τθν είςοδο του ςυντθρθτι του Αναδόχου ςε όλουσ τουσ προςτατευόμενουσ 
χϊρουσ από τα ςυςτιματα. 
 

 Παραδοτζα 

 Μετά το πζρασ των ςυντθριςεων και των επεμβάςεων άρςθσ βλάβθσ κα ςυμπλθρϊνεται Δελτίο Σεχνικισ 
Εξυπθρζτθςθσ και Εργαςιϊν, το οποίο κα υπογράφεται από τον υπεφκυνο τεχνικό του ςυνεργείου 
ςυντιρθςθσ και από κακοριςμζνο προςωπικό τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 
 Μετά το πζρασ των ςυντθριςεων, κα παραδίδεται λίςτα κατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και οι 
ςχετικζσ εκτυπϊςεισ των μθνυμάτων των πινάκων πυρανίχνευςθσ. 
 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι τα ανωτζρω ςυςτιματα ζχουν ςυντθρθκεί και 
λειτουργοφν με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία κατά τθ χρονικι ςτιγμι περαίωςθσ τθσ ςυντιρθςθσ. 

 

Μζτρα αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν για τθν 
αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία των εργαηόμενων τθσ εταιρίασ και του παντόσ τρίτου ςτον 
χϊρο των εργαςιϊν. 
  

Αςφαλιςτικι Κάλυψθ 

 Να παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για ηθμιζσ του νοςοκομείου ι τρίτων προερχόμενεσ αποκλειςτικά από 
αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και να αναφζρεται αναλυτικά το ποςό αυτισ. 
 

Απόδειξθ εμπειρίασ/Ποιότθτασ Εργαςιϊν 

 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ ςφμφωνα 
με EN ISO 9001 για το αντικείμενο τθσ απαιτοφμενθσ ςυντιρθςθσ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό, 
Ν.4412/2016 άρκρο 82.  
Επιπλζον κα πρζπει να διακζτει αποδεικτικά πρόςφατθσ εμπειρίασ ςε τουλάχιςτον ζνα (1) νοςθλευτικό 
ίδρυμα ςε παρόμοια εργαςία ςυνοδευόμενα με βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, Ν.4412/2016 
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Παράρτθμα ΧΙΙ Μζροσ ΙΙ. 
Επιπλζον να διακζτει επάρκεια γνϊςθσ διαχείριςθσ/ εγκατάςταςθσ/ παραμετροποίθςθσ ςυςτθμάτων 
πυρανίχνευςθσ από τουσ επίςθμουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ SIEMENS και INIM. 
 

φνταξθ Προςφοράσ: 

- Τπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και ότι 

αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ 

- Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε παρόμοιο αντικείμενο ςε νοςθλευτικό 

ίδρυμα 

- Βεβαίωςθ του Γ.Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» ότι ζλαβε γνϊςθ των εγκαταςτάςεων 

- Βεβαίωςθ επάρκειασ γνϊςθσ διαχείριςθσ/εγκατάςταςθσ/παραμετροποίθςθσ ςυςτθμάτων 

πυρανίχνευςθσ από τουσ επίςθμουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ SIEMENS και INIM Αναδόχου ι 

ςυνεργάτθ αυτοφ.  

- Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 ςτο αντικείμενο των εργαςιϊν ι ιςοδφναμο 

- Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 

- Σιμοκατάλογοσ υλικϊν πινάκων Παραρτιματοσ Α και Β  

- Σιμοκατάλογοσ για το κόςτοσ: 
  τθσ επίςκεψθσ τεχνικοφ άρςθσ βλαβϊν για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

 τθσ επίςκεψθσ τεχνικοφ άρςθσ βλαβϊν για τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

  τυχϊν επιπλζον εργαςιϊν επζκταςθσ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ ςε εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ 

πζρα από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, θ χρζωςθ των οποίων περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ 

υλικϊν/εργαςιϊν που κα προςφζρει ο κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 

- Ότι επιπλζον ηθτείται από το Σμιμα Προμθκειϊν. 

 

 

 

 

Εκτιμϊμενο κόςτοσ:  
Εκτιμϊμενο κόςτοσ υλικϊν:  
Δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

Εκτιμϊμενο κόςτοσ εργαςιϊν:  
Δϊδεκα χιλιάδεσ ευρϊ (12.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

υνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ:  
Δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (14.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Κφρια ςτοιχεία υςτιματοσ Πυρανίχνευςθσ Siemens Cerberus PRO FS720 κτιρίου Νζασ 
Πτζρυγασ 

Α/Α Περιγραφι Σφποσ Πος. 
1 Πίνακασ πυρανίχνευςθσ 4 βρόχων, 126 

ςτοιχείων/βρόχο, πλθκτρολόγιο, LCD 256x112 

FC724-ZA (με 4 κάρτεσ FCI2004 και 4 
κάρτεσ FCL2001) (S54400-C30-A2) 

1 

2 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ κερμικόσ ανιχνευτισ (ςτατικόσ 
και ρυκμοφ αφξθςθσ) 

HI720 (S54310-F4-A1) 5 

3 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ οπτικόσ ανιχνευτισ καπνοφ OP720 (S54310-F1-A1) 245 

4 Βάςθ ανιχνευτι OP720 και ΗΙ720 DB721 (S54319-F11-A1) 250 

5 Βάςθ Κομβίου Αναγγελίασ Πυρκαγιάσ FDM291-R (A5Q00002217) 31 

6 Ηλεκτρονικό Διακοπτικό τοιχείο Κομβίου Αναγγελίασ 
Πυρκαγιάσ 

FDME221 (A5Q00002451) 31 

7 Διευκυνςιοδοτοφμενο ςτοιχείο επιτιρθςθσ 1 ειςόδου 
(επαφισ κατάςταςθσ/ςυναγερμοφ) 

FDCI221 (S54312-F1-A1) 158 

8 Βάςθ ςυςκευισ επιτιρθςθσ FDCH221 (S54312-F3-A1) 158 

9 ειρινα ςυναγερμοφ FDS221-R (A5Q00004117) 9 

10 Οπτικι και ακουςτικι ςειρινα (φαροςειρινα) FDS229-R (A5Q00023093) 5 

11 Βάςθ φαροςειρινασ και ςειρινασ ςυναγερμοφ FDB221 (A5Q00001664) 14 

12 υςςωρευτζσ πίνακα πυρανίχνευςθσ 12Vdc 26Ah, VDS FA2006-A1 (A5Q00019356) 2 

13 Θερμικόσ εκτυπωτισ πίνακα πυρανίχνευςθσ FTO2001-A1 (A5Q00010126) 1 

14 Εςωτερικι κάρτα για ςφνδεςθ εκτυπωτι FCA2001-A1 (A5Q00005327) 1 

15 Κιτ για ευκολία όδευςθσ καλωδιϊςεων FCA2014-A1 (A5Q00023027) 2 

16 Διευκυνςιοδοτοφμενο ςτοιχείο επιτιρθςθσ 1 ειςόδου 
και 1 εξόδου 

FDCIO221 (S54312-F2-A1) 3 

17 Σηάμι αντικατάςταςθσ κομβίου αναγγελίασ πυρκαγιάσ FDMG291 (A5Q00002122) 31 

18 Θερμογραφικό χαρτί εκτυπωτι (A5Q00017619) 1 

19 Πινακίδιο περιγραφισ ανιχνευτϊν για βάςεισ FDBZ291 (S54312-F3-A1) 250 

20 MK 8000 OPC Server με SW-Unit for software license 

MK 8000/USB port HW key option 

WW8010: Composer license to end customers 

iButton άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ Cerberus Remote & 
BACnet (MM8000) για FC724 

MK8000/SWU (A6E600293) 520 

MK8000/USB OPT (A6E600294) 1 

WW8010 (A6E600123) 1 

FCA2013-A1 (A5Q00018857) 1 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Κφρια ςτοιχεία υςτιματοσ Πυρανίχνευςθσ INIM Smartloop Κεντρικοφ Κτιρίου 

Α/Α Περιγραφι Σφποσ Πος. 
1 Κεντρικόσ Πίνακασ Πυρανίχνευςθσ με 4 Βρόχουσ Ανίχνευςθσ 

Διευκυνςιοδοτθμζνοσ και Αναλογικόσ, επεκτάςιμοσ ςτουσ 8, 
240 ςυςκευζσ ανά βρόχο, LCD Display, 48 LEDs , 
Σροφοδοτικό 4Α  και PSTN ψθφιακό τθλεφωνθτι. 

INIM SMARTLOOP2080/P με 

3 κάρτεσ επζκταςθσ βρόχου 
SMARTLOOP/2L  και κάρτα 
SMARTLOOP/PSTN 

1 

2 υςςωρευτισ 12VDC-17Ah  2 

3 τοιχείο κερμικοφ εκτυπωτι (ενςωματωμζνο ςτον κεντρικό 
πίνακα) 

INIM SMARTLOOP/PRN 1 

 Τλικά Επταϊροφου Σμιματοσ Κεντρικοφ Κτιρίου  

4 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ φωτοθλεκτρικόσ πυρανιχνευτισ 
καπνοφ (με απομονωτι). 

INIM ED100 338 
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5 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ κερμοδιαφορικόσ πυρανιχνευτισ (με 
απομονωτι). 

INIM ED200 30 

6 Βάςθ πυρανιχνευτι INIM EB0010 368 

7 Διευκυνςιοδοτοφμενο κομβίο χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ 
ςυναγερμοφ (με Απομονωτι). 

ΙΝΙΜ EC0020 29 

8 Διευκυνςιοδοτοφμενθ οπτικοακουςτικι ειρινα υναγερμοφ 
(Φαροςειρινα) τροφοδοτοφμενθ από το βρόγχο. 

ΙΝΙΜ ES0020RE 22 

9 τοιχείο ταυτότθτασ (Monitor Module) INIM EM110 291 

10 τοιχείο εντολισ (Control Module) INIM EM312SR 49 

11 Κάρτα διαςφνδεςθσ ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ με BMS μζςω 
πρωτοκόλλου Modbus TCP/IP (διεφκυνςθ 1-30). 

INIM SmartLoop/NET 1 

12 Σροφοδοτικό για τουσ θλεκτρομαγνθτζσ των κυρϊν. 24V – 10A 1 

13 υςςωρευτζσ για τουσ θλεκτρομαγνιτεσ κυρϊν 12V – 7Ah 2 

14 Κομβίο απελευκζρωςθσ κυρϊν με θλεκτρομαγνιτθ (όχι μίασ 
χριςθσ) 

DRB-001N-DR 96 

15 Μθχανιςμόσ υγκράτθςθσ Θυρϊν (θλεκτρομαγνιτθσ) 200Ν-

24VDC 

Vimpex DH/S/24 94 

16 Ανιχνευτισ ροισ νεροφ (flow switch) 1’’ TYCO-PORTER  

20000480 

1 

17 Ανιχνευτισ ροισ νεροφ (flow switch) 2 1/2’’ TYCO-PORTER  

20000768 

1 

18 Ανιχνευτισ ροισ νεροφ (flow switch) 3’’ TYCO-PORTER  

20000898 

1 

19 Ανιχνευτισ ροισ νεροφ (flow switch) 4’’ TYCO-PORTER  

19000480 

1 

20 Ανιχνευτισ ροισ νεροφ (flow switch) 5’’ TYCO-PORTER  

20001148 

1 

21 Σηάμι αντικατάςταςθσ κομβίου αναγγελίασ πυρκαγιάσ 

κομβίου  DRB-001N-DR 

  

22 Μθχανιςμόσ προτεραιότθτασ πυράντοχθσ πόρτασ Ninz  45 

23 Βάςθ μθχανιςμοφ προτεραιότθτασ πυράντοχθσ πόρτασ Ninz  45 

 Τλικά Διϊροφου Σμιματοσ Κεντρικοφ Κτιρίου  

22 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ ανιχνευτισ καπνοφ φωτοθλεκτρικόσ 
με βάςθ 

55000-665IMC 184 

23 υμβατικόσ ανιχνευτισ καπνοφ φωτοθλεκτρικόσ με βάςθ ECO1003 16 

24 ειρινα ςυναγερμοφ, διευκυνςιοδοτοφμενθ, με απομονωτι 
(βομβθτισ) 

BF330CASR 4 

25 Φαροςειρινα ςυναγερμοφ, διευκυνςιοδοτοφμενθ, με 
απομονωτι 

BF333CASR 8 

26 Μουτόν χειροκίνθτου ςυναγερμοφ, διευκυνςτιοδοτοφμενο, 
με απομονωτι 

55100-908IMC 15 

27 Μονάδα διευκυνςιοδότθςθσ ηϊνθσ ςυμβατικϊν 
πυρανιχνευτϊν 

55000-845IMC 7 

28 Μονάδα επιτιρθςθσ, input module, μικροφ μεγζκουσ, 
διευκυνςιοδοτοφμενθ 

55000-847IMC 14 

29 Σηάμι αντικατάςταςθσ κομβίου αναγγελίασ πυρκαγιάσ 55100-

908IMC 

  

 


