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4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                    Θεσσαλονίκη 23-01-2018 

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία 

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

   Έρευνα αγοράς που αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση μέσων
πυροπροστασίας 

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, που απαιτούνται σύφωνα με τους κανονισμούς  

της πυροσβεστικής που ισχύουν γα τα μέσα πυροπροστασίας, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να 

προβεί στον ετήσιο έλεχγο και συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας των Τ.Ε.Π και της 

κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη 

συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

      Τα συστήματα που θα ελεγχθούν και θα συντηρηθούν είναι τα παρακάτω:
 

1.             Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (αντλιοστάσιο , πυροσβεστικές φωλιές τεμ 5,

                δίκτυο σωληνώσεων.)

2.             πυροσβεστικοί σταθμοί τεμ 2

3.             Αυτόματο τοπικό σύστημα πυρόσβεσης  FM 200 (computer room)    τεμ 1

4.             σύστημα πυρανίχνευσης (πίνακες ελέγχου, ανιχνευτές ιονισμού, ανιχνευτές

                θερμοδιαφορικοί (συνολικά τεμ 35), κομβία συναγερμού, κλπ)

5.             σύστημα συναγερμού 

6.             αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 

 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τυχόν υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν  

Μετά τον έλεγχο, την συντήρηση και τυχόν απαιτούμενη επισκευή των συστημάτων, θα γίνει

ενημέρωση του θεωρημένου από την Π.Υ.  βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής

πυροπροστασίας των κτηρίων των Τ.Ε.Π. και της κεντρικής εισόδου.

      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή

ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές

που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της



προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα

προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου

του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

    

Καταληκτική ημερομηνία : 31-01-2018

Καταληκτική ώρα : 15:00

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                            

                                                                                  ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    

            


