
                                                        

                                                   
                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
       

Τα προς συντήρηση συστήματα πυρανίχνευσης αναφέρονται παρακάτω:
                                      
                                  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ποδηλατοδρόμιο ELINCO (GENT) 12.000,00
Στέγης Καλατράβα ELINCO (GENT)   8.000,00
Μπάσκετ Ζαριφόπουλος

(NOTIFIER)
20.000,00

Κολυμβητήριο  (εκτός  Νέας
Δεξαμενής)

Ζαριφόπουλος
(NOTIFIER)

20.000,00

Κτίριο  Αντι  –  Ντόπινγκ
Ελέγχου

ADT   6.000,00

Κεντρικό Στάδιο ADT 10.000,00
Τούνελ  Περιβάλλοντα
Χώρου 

FAEROGEN 
(PROTECTWIRE)

  6.000,00

Τένις SECURITON 16.000,00
Νέα Κολυμβητική Δεξαμενή MENVIER 20.000,00

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α) Συντήρηση

Οι υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας αφορούν:
 την διμηνιαία επιθεώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης

σύμφωνα  με  τα  διεθνή  (ΕΝ,  ΝFPA)  και  τα  ελληνικά  πρότυπα  που
περιλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας των ανιχνευτών, μπουτόν ,  led,
σειρήνων,   flashes και λοιπού εξοπλισμού, τις απαραίτητες μετρήσεις στους
πίνακες  (τάσεις,  τροφοδοτικά,  μπαταρίες)  και  γενικά  οτιδήποτε  χρειάζεται
ώστε το σύνολο του εξοπλισμού να βρίσκεται ανελλιπώς σε κατάσταση καλής
λειτουργίας. Στις παραπάνω επιθεωρήσεις συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος
των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης (έλεγχος  στους  τοπικούς  πίνακες
κατάσβεσης, έλεγχος συνδέσεων, τάση στους πυροκροτητές κλπ)

 τον καθαρισμό των ανιχνευτών με την έναρξη, στο μέσον και με το πέρας της
ετήσιας συντήρησης

 την πλήρη αντιστοίχηση των σχεδίων που έχει στην διάθεσή του το Ο.Α.Κ.Α.
με τις θέσεις και το είδος των εγκατεστημένων συσκευών 

 την  έκδοση  πιστοποιητικού  ελέγχου  ανά  εγκατεστημένη  συσκευή  σε  ένα
πλήρες μητρώο συσκευών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα
αναγράφεται κατ’ ελάχιστο, το είδος της συσκευής, η θέση της στο έργο, ο
έλεγχος που έγινε και το αποτέλεσμα του ελέγχου
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 Ο χρόνος διεξαγωγής της συντήρησης, θα προσδιορίζεται από την Τεχνική
Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α., ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζεται η καλή
λειτουργία  του  και  ιδιαίτερα  οι  αθλητικές  ή  άλλες  εκδηλώσεις  που
διεξάγονται στους χώρους του.

Β) Έκτακτες επισκέψεις

Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  πλήρη  υποστήριξη  των
συστημάτων έναντι εκτάκτων περιστατικών καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, όλες
τις μέρες του χρόνου, έχοντας ως συμβατική υποχρέωση την άμεση απόκριση και
παρουσία  στο  συγκρότημα,  ώστε  να  μην  μείνει  ακάλυπτος  και  απροστάτευτος
κανένας χώρος. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης η στοιχειώδης εκπαίδευση του
προσωπικού  του  Ο.Α.Κ.Α.  και  η  αναγραφή  στοιχειωδών  οδηγιών  δίπλα  σε  κάθε
πίνακα  πυρανίχνευσης  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  άμεση  ανταπόκριση  από  τους
εκπαιδευμένους τεχνικούς του Ο.Α.Κ.Α.

Σε  περίπτωση  alarm ή  fault και  εάν  είναι  αδύνατη  η  αποκατάσταση  του
πίνακα με τηλεφωνική υποστήριξη προς τους τεχνικούς του Ο.Α.Κ.Α., ο ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα την υγιή λειτουργία του πίνακα με προσωπική
παρουσία των τεχνικών του στο χώρο.

Τα παραπάνω είναι χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Γ) Γενικές επισημάνσεις  

 Τα συνεργεία θα έχουν πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για αντιμετώπιση
οποιασδήποτε βλάβης των συστημάτων χωρίς επιπλέον χρέωση   .

 Η  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  καλύπτει  όλα  τα  συστήματα  και  τις
συσκευές για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ  το συμβόλαιο συντήρησης.

 Υπογραφή  του   Βιβλίου  Συντήρησης  των  Μέσων  Ενεργητικής
Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (κόκκινο βιβλίο Π.Υ.).

 Η επίσκεψη του τεχνικού θα πραγματοποιείται εντός 24ωρου σε περίπτωση
βλάβης κατόπιν ειδοποίησης χωρίς επιπλέον χρέωση. 

 Η εταιρία διαθέτει τεχνικό βάρδιας για τηλεφωνική υποστήριξη όλο το 24ωρο,
για όλες τις μέρες του χρόνου.

 Θα  υπάρχει  χρέωση  (η  οποία  θα  κατατεθεί  ξεχωριστά  με  την  οικονομική
προσφορά)  για  κάθε  έκτακτη  κλίση  για  παρουσία  συνεργείου  για  επίλυση
προβλημάτων που οφείλονται σε:

o Ελαττώματα που έχουν προκληθεί από μη εγκεκριμένες ηθελημένες ή
αθέλητες επεμβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει. 

o Ελαττώματα που προέρχονται από λάθος χρήση, χειρισμό ή λειτουργία
του  προϊόντος  κατά  τρόπο  μη  σύμφωνο  με  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή

o Ελαττώματα  που  οφείλονται  σε  χρήση  ανταλλακτικών  και
αναλώσιμων που δεν είναι συμβατά με το προϊόν. 

o Ελαττώματα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό
με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη. 
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o Ελαττώματα που οφείλονται σε ατυχήματα και καταστροφές και κάθε
άλλη  αιτία  που  είναι  πέρα  από  τον  έλεγχο  της  κατασκευάστριας
εταιρείας  συμπεριλαμβάνοντας  (χωρίς  να  περιορίζεται  σ’  αυτά)
ηλεκτρικό  ρεύμα,  νερά,  φωτιά,  δημόσιες  αναταραχές,  λάθος
εξαερισμό. 

o Ελαττώματα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα. 

o Ελαττώματα  που  οφείλονται  στη  μη  τήρηση  των  οδηγιών
εγκατάστασης και των επισημάνσεων των εγγράφων που συνοδεύουν
το  προϊόν,  στην  περίπτωση  που  η  εγκατάσταση  γίνει  από  μη
εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο.

o O ανάδοχος δεν ευθύνεται για τυχόν καλωδιακά προβλήματα που θα
προκύψουν στα υπόγεια και στα υπέργεια δίκτυα.

     Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει και κατάλογο των κυριοτέρων
υλικών  (π.χ.  ανιχνευτές,  μπουτόν,   σειρήνες,  μπαταρίες  κ.λ.π.),
διευθυνσιοδοτούμενων   (addressable)  ή  συμβατικών  που  πιθανώς  να
χρησιμοποιηθούν στο έργο.
 Εφ’ όσον ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην παραπάνω προθεσμία, το Ο.Α.Κ.Α. θα
τον κηρύξει  έκπτωτο και  θα προχωρήσει  στην σύναψη σύμβασης με  τον αμέσως
επόμενο συμμετέχοντα που κατέθεσε τη συμφερότερη  προσφορά

Δ)           Γενικές  πληροφορίες

Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται  οι  συμμετέχοντες  στον διαγωνισμό να
διαμορφώσουν οι ίδιοι εικόνα για τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του έργου, να
επιβεβαιώσουν τις τεχνικές πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω. Με βάση τον
δικό τους  έλεγχο  πρέπει  να επισημάνουν  σαφώς και  συγκεκριμένα στον  τεχνικό
φάκελο της προσφοράς τους όλα τα σημεία εκείνα που εμποδίζουν ή δυσκολεύουν τη
συντήρηση επιμέρους κομματιών του συστήματος.

Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καλύπτει  με  τα  απαραίτητα
ανταλλακτικά, όλες τις βλάβες του συστήματος που θα προκύψουν.

Η σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  θα  είναι  διετούς  διάρκειας  με  δυνατότητα
μονομερούς παράτασης από το Ο.Α.Κ.Α. για ένα έτος με τους   ίδιους οικονομικούς
και τεχνικούς όρους.

                                                                                                     Μαρούσι, 

                                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ     

                                                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ  ΟΑΚΑ

                                                                                              «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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