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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ 175 ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ  

 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
1. τθν 44/16-03-2018 απόφαςθ του Δ.. του  
2. τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, άρκρο 118 
προβαίνει ςε ςυλλογι προςφορϊν με ςκοπό τθν αναγόμωςθ – ςυντιρθςθ και επανατοποκζτθςθ 
ςτθν αρχικι τουσ κζςθ των 175 πυροςβεςτιρων του Γ. Ν. Καςτοριάσ και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ςτο Άργοσ 
Ορεςτικό. 
Προχπολογιςμόσ: 5.208,00 € με τον ΦΠΑ. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου. 
Κριτήριο κατακφρωςησ: η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ (η χαμηλότερη τιμή). 

Ημερομηνία διάθεςησ τησ πρόςκληςησ: από 22-03-2018 μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Νοςοκομείου 
www.kastoriahospital.gr 

Ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορϊν: 4-04-2018 και ϊρα 11.00 π.μ. ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν του Νοςοκομείου. 
Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορϊν: 4-04-2018 και ϊρα 11.00 π.μ. ςτο Γραφείο Προμθκειϊν 
του Νοςοκομείου, όπου και κα γίνει θ αποςφράγιςθ αυτϊν από αρμόδια επιτροπι. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ζναν φάκελο που 
κα αναγράφει τθ λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ που αφορά, κακϊσ και τα 
ΠΛΗΡΗ ςτοιχεία του αποςτολζα. τον κυρίωσ φάκελο κα περιλαμβάνεται ζνασ ςφραγιςμζνοσ 
φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ και ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ.  

 

Α. Φάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ 

Η τεχνικι προςφορά κα πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ κάτωκι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ: 
Η ςυντιρθςθ - αναγόμωςθ κα γίνει από κάτοχο άδειασ λειτουργίασ από αρμόδια υπθρεςία και  
ζγκριςθ από αναγνωριςμζνο φορζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν ςχετικι νομοκεςία. Θα 
κατατεκοφν τα απαραίτθτα ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω.  
Η εργαςία περιλαμβάνει γενικά τον κάκε ζλεγχο και ςυντιρθςθ που ορίηεται από τθ ςχετικι 
νομοκεςία (ΦΕΚ 1218/1-9-2005), το Διάταγμα ΚΔΠ 520/2014 και τα πρότυπα ΕΛΟΣ κατά είδοσ 
πυροςβεςτιρα και υλικοφ κατάςβεςθσ, ϊςτε αυτόσ να λειτουργεί απρόςκοπτα και με αςφαλι 
τρόπο. 
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Πιο ςυγκεκριμζνα θ εργαςία περιλαμβάνει τθν παραλαβι από τθν κζςθ εγκατάςταςθσ, τθν 
ςυντιρθςθ – αναγόμωςθ – υδραυλικι δοκιμι και επανατοποκζτθςθ ςτθν αρχικι κζςθ, 175 
πυροςβεςτιρων ςτο Νοςοκομείο Καςτοριάσ, και ςτο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ςτο Άργοσ Ορεςτικό, ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

α/α Είδοσ πυροςβεςτιρα Ποςότθτα 

1.  Ρα 6 Kg φορθτόσ 94 

2.  Ρα 12 Kg φορθτόσ 2 

3.  Ρα 6 Kg οροφισ 29 

4.  Ρα 12 Kg οροφισ 17 

5.  Pa 50 Kg φορθτόσ 1 

6.  CO2 5  ι 6 Kg 21 

7.  CO2 45 Kg  11 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  ΜΕ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ 

Είδοσ 
πυροςβεςτιρα 

1 ζτοσ 
ζλεγχοσ και 
ςυντιρθςθ 
ΟΔΕ 2 
 

5 και 15 ζτθ 
ειδικι ςυντιρθςθ 
ΟΔΕ 2 και ΟΔΕ 3 
Ανανζωςθ γόμωςθσ, 
αντικατάςταςθ των 
κατεςτραμμζνων 
εξαρτθμάτων. 

10 ζτθ 
Διεξοδικόσ 
ζλεγχοσ 
ΟΔΕ 2 και ΟΔΕ 3 
Τδραυλικι 
δοκιμι, 
αντικατάςταςθ 
των 
ελαττωματικϊν 
τμθμάτων. 

Ρα 6 kg φορθτόσ 23 29 42 

Ρα 12 kg φορθτόσ  1 1 

Ρα 6 kg οροφισ 15 1 13 

Ρα 12 kg οροφισ 4 7 6 

Ρα 50 kg φορθτόσ   1 

CO2 5 ι 6 kg 16  5 

CO2 42 kg     11 

 
Ο ςυντθρθτισ κα φροντίςει ϊςτε όταν λάβει τουσ πυροςβεςτιρεσ για ςυντιρθςθ – αναγόμωςθ, να 
υπάρχουν ςτο Νοςοκομείο 20 και ςτο  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. 5 πυροςβεςτιρεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ 
ζκτακτων περιςτατικϊν πυρόςβεςθσ.  
 

Β. Φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ 
τον φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιλθφκεί θ προςφερόμενθ τιμι για τθν 
ςυντιρθςθ – αναγόμωςθ και επανατοποκζτθςθ ςτθν αρχικι τουσ κζςθ των 175 πυροςβεςτιρων 
του Γ.Ν. Καςτοριάσ και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ςτο Άργοσ Ορεςτικό. 

 

Γ. Κατακφρωςη 

Η ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). υνεπϊσ, για τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ από τισ 
προςφερόμενεσ τιμζσ. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, θ ανακζτουςα αρχι κα ειδοποιιςει εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 
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πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ να υποβάλει εντόσ 10 θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ (Ποινικό μθτρϊο, Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, Φορολογικι 
ενθμερότθτα). 

Σο αποτζλεςμα κα κατακυρωκεί με απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου, το οποίο και κα λάβει τθν 
απόφαςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ, για τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 
 

Για ότι δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου 
νόμοι και διατάξεισ (Ν.4412/2016). 

 

 

 

Ο Διοικθτισ α.α. 

 

 

Λαηάρου Χριςτοσ 
Δ/ντισ Ιατρικισ Τπθρεςίασ 
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