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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                    Θεσσαλονίκη 14-06-2018 

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία                                                 Αρ. Πρωτ.:

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

      Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρες

       συστήματος συναγερμού. 

 Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί  

στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρες συστήματος συναγερμού, με χαρακτηριστικά και 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί, με τη διαδικασία της 

δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή,η οποία 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το  τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

 Η εγκατάσταση του συναγερμού θα γίνει σε ισόγειο κτίσμα, θα καλύπει όλα τα παράθυρα και 

τις πόρτες του, σχετικό σκαρίφημα του υπάρχει παρακάτω, στο χώρο του πρώην Νοσοκομείου  

Λοιμωδών.

 Στην προσφορά θα πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος εργασίας εγκατάστασης και αξία του 

συστήματος συναγερμού. 

        Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών  

Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Οι προμηθευτές θα 

πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

       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.



                                                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

                Για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού 

 

·      Θα   τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού σε οικίσκο στο χώρο του πρώην νοσοκομείου
λοιμωδών. 

·      Το σύστημα συναγερμού θα προστατεύει πόρτες και παράθυρα του οικίσκου. 

·      Θα  διαθέτει  πίνακα  χειρισμού  και  οθόνη  LCD,  τους  απαραίτητους  ανιχνευτές,
καλωδιώσεις και σειρήνα συναγερμού. 

·      Το σύστημα συναγερμού θα μπορεί να συνδεθεί και να παρακολουθείται,  (τηλεφωνική
ειδοποίηση συναγερμού, απομακρυσμένος έλεγχος μέσω τηλεφώνου), από μακριά μέσω
κινητού τηλεφώνου, με ενσωματωμένη μπαταρία ανάγκης.  

·      Δίνεται σε σκαρίφημα η κάτοψη του οικίσκου

•     Ελληνικές οδηγίες.           

      



Καταληκτική ημερομηνία : 21-06-2018

Καταληκτική ώρα : 15:00

                                                                  

                                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                        ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

            


