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     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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                www.eof.gr
                                                                                    Χολαργός  1  -  10  - 2014

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. 86360         
Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                    
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 284,15562 Χολαργός                                
Τηλ. : 213 2040370 
                                          
                                                     
                                     
ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης
                  πυροσβεστικών μέσων του ΕΟΦ ».

Ο Εθνικός  Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ),  ανακοινώνει  ότι  επιθυμεί  να αναθέσει, 
την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστικών μέσων , για χρονικό διάστημα 
δύο ετών,  για τα κτίρια του επί  της Μεσογείων 284,  Χολαργός,  προϋπολογισμού 
(5.000,00)€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 
Η  ανάθεση  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  τις  αριθ.75377/13-8-2014 & 
84161/24-9-2014  αποφάσεις  Προέδρου  ΔΣ/ΕΟΦ  και  τις  επισυναπτόμενες 
προδιαγραφές. 
Η ανάθεση θα γίνει από την αρμόδια ετήσια Επιτροπή Κατακύρωσης του ΕΟΦ, με τη 
συγκέντρωση δύο (2) τουλάχιστον προσφορών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σε
σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γεν. Γραμματείας( Πρωτόκολλο) της Δ/νσης Δ/κού, 
μέχρι την Τετάρτη 8 - 10- 2014 και ώρα 15.00μ.μ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 
1. Γρ. Β’ Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΟΦ                                                                          
2. Δ/νση Δ/κού - Τμήμα Δ/κής Μέριμνας(2)                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 
3. Επιτροπή Κατακύρωσης    
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                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      
                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΟΦ
        

Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και 
πυρασφαλείας – πυροσβεστικού εξοπλισμού  των κτιρίων του ΕΟΦ : ΚΑΕ 1899

1.Περιγραφή

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο περίπου 6000 τ.μ. 
πού ευρίσκεται στην Λ. Μεσογείων αρ.284 στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού. Τα κτίρια και ο 
περιβάλλοντας χώρος διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και  πυρόσβεσης και έχουν 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας πού ισχύει μέχρι την 25/04/2019. 
Ο ΕΟΦ με την παρούσα στοχεύει να επισκευάσει,να συντηρήσει και αν απαιτείται να 
αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος των εγκαταστάσεων αυτών ώστε να επιτυγχάνεται η 
τήρηση των απαιτήσεων του σχετικού πιστοποιητικού πού διαθέτει. 
•Η μόνιμη εγκατάσταση πυρανίχνευσης διαθέτει δύο κεντρικούς πίνακες BENTEL SECURITY 
J424  με 31 ενεργές ζώνες πού καλύπτουν 290 ανιχνευτές ιονισμού και 2 θερμοδιαφορικούς. 
Επίσης διαθέτει ξεχωριστό πίνακα με 6 ανιχνευτές εκρηκτικού μείγματος. 
•Η εγκατάσταση πυρόσβεσης διαθέτει αυτόματο αντλητικό  σύστημα κατάσβεσης 
συνδεδεμένο με το δίκτυο πόλης πού τροφοδοτεί 30 πυροσβεστικές φωλιές.
•Διαθέτει επίσης 57 φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των 6 kg, 13 φορητούς  των 12 
kg , 3 τροχήλατους των 50 kg , 2 οροφής των 6 kg , 2 οροφής των 12 kg , 25 φορητούς 
διοξειδίου του άνθρακα των 5 kg .
•Τέλος διαθέτει 5 πυροσβεστικούς σταθμούς και περίπου 75 φωτιστικά ασφαλείας.

2.Τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου επικεντρώνονται στην απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου 
των ανωτέρω εγκαταστάσεων ώστε να τηρείται η επισυναπτόμενη έκθεση επιθεώρησης του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τις εγκαταστάσεις αυτές για 24 μήνες.
Η μόνιμη εγκατάσταση πυρανίχνευσης και η μόνιμη εγκατάσταση με ανιχνευτές εκρηκτικού 
μείγματος  θα ελεγχθούν παρουσία Τεχνικού του Οργανισμού ανά εξάμηνο . Ο πρώτος 
έλεγχος θα γίνει εντός μηνός από την εγκατάσταση του αναδόχου. Αν και όποτε βρεθούν 
ανιχνευτές κατά την χρονική περίοδο ισχύος της συμβάσεως πού δεν λειτουργούν θα 
αντικαθίστανται.
Θα γίνει βασική συντήρηση λίπανσης και καθαρισμός του αντλητικού συγκροτήματος.
Θα αναγομωθούν το σύνολο των πυροσβεστήρων και θα τοποθετηθούν τα προβλεπόμενα 
στους πυροσβεστικούς σταθμούς.
Τέλος θα ελεγχθούν οι 30 πυροσβεστικές φωλιές και σε περίπτωση πού χρειασθεί θα 
αντικατασταθούν μέχρι 3 με νέο εξοπλισμό.

3.Ειδικοί όροι.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται πέραν των ανωτέρω και τα ακόλουθα :

•Συνολικά 10 έκτακτες κλήσεις για περιπτώσεις λειτουργίας ανιχνευτών στο σύνολο των 24 
μηνών με χρόνο απόκρισης 4 ώρες.
•Θα χορηγηθούν σχετικά πιστοποιητικά για τους πυροσβεστήρες αλλά και το σύστημα 
πυρανίχνευσης.
•Θα υπογράψει ως συντηρητής στα βιβλία ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας.
•Με την έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τα παραπάνω 
πιστοποιητικά θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας η 
εγκατάσταση στον υπεύθυνο αρχηγό πυρασφαλείας του Οργανισμού.
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