
Σελίδα 1 από 8 

 
 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 Λάρισα 
1-11-2019 

5η Υγειονομική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

 Αρ. 
Πρωτ. 

23560 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

   

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα  ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  

Πληροφορίες: ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ ΑΝΝΑ  
Τηλέφωνο: 2413 504379  
FAX: 2410 259679  
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr  

 
Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 12/11/2019 

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ 
Ώρα: 12:00 μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΑΕ 0419 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79132000-8 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

4.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 5.580,00€ με Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: ………………………… 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΜΗΝΕΣ. 

 
 
Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικών της 2ης/12-06-2019 (Θ.25ο) Έκτακτης 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
προκειμένου να  προβεί στα κάτωθι: 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500,00€ ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, περιλαμβάνει την διενέργεια 
αυτοψίας και την σύνταξη Έκθεσης Επιθεώρησης από τον Αξ/κό του Π.Σ., 
προτείνοντας τα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Εφόσον δε αυτά 
υλοποιηθούν, τότε χορηγείται πιστοποιητικό πυρ/σίας από την οικεία Π.Υ. 

Για τις μονάδες υγείας & πρόνοιας τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 
καθορίζονται από το  Π.Δ. 41/7-05-2018 και τις γενικές διατάξεις αυτού. Έτσι 
επιβάλλονται: 

 Φωτισμός ασφαλείας: Σε όλα τα κτίρια. 
 Σήμανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων: Σε όλα τα κτίρια. 
 Σύστημα συναγερμού: Σε όλα τα κτίρια. 
 Φορητοί πυροσβεστήρες: Τουλάχιστον δυο σε κάθε όροφο και στους 

επικίνδυνους και στους επικίνδυνους χώρους του κτιρίου. 
  Σύστημα πυρανίχνευσης: Σε όλα τα κτίρια με κατάλληλου τύπου ανιχνευτές. 
 Απλό υδροδοτικό δίκτυο: Δεν απαιτείται. 
 Μόνιμο πυρ/κό υδροδοτικό δίκτυο: Σε κτίρια με περισσότερες από 100 

κλίνες και ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων. 
 Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης (SPRINKLER): Στους επικίνδυνους χώρους, 

καθώς και στα κτίρια με άτομα με ειδικές ανάγκες, με παιδιά ηλικίας κάτω 
των 6 ετών και στα βρεφοκομεία. 

 Σύστημα τοπικής εφαρμογής: Στους χώρους όπου υπάρχουν γυμνές φλόγες. 
 Πυροσβεστήρες οροφή: Στο λεβητοστάσιο των κτιρίων. 
 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει το Γ.Ν.Λάρισας προς 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη πυροπροστασίας 
και να της χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, είναι αυτά που 
καθορίζονται από την Κ.Υ.Α. 3021/19/6/1986 (Β΄ 847) και μεταξύ των άλλων 
είναι: 

 

      α. -  Σχέδια κατόψεων εις τριπλούν, με κλίμακα 1:50 ή 1:100   

      β. -  Τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500  

      γ. -  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κατασκευαστή ή 
προμηθευτή πυρ/των στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των 
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πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της 
επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις Εθνικές ή Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

      δ.- Τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας 
(π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, σύστημα καταιονισμού, αυτόματο 
σύστημα πυρανίχνευσης, κ.λ.π.) όπου αυτά προβλέπονται. 

      ε.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μελετητή - εγκαταστάτη ότι τα 
μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλά. 

      στ.- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει  
οτιδήποτε επιπλέον εάν το κρίνει απαραίτητο.  

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής μελετών πυροπροστασίας” που καθορίζει 
δεσμευτικά ποιοι υπογράφουν, με βάση το διαχωρισμό σε απλές και μη 
εγκαταστάσεις στον σχετικό σύνδεσμο: 

Εγκύκλιος Α.Π.9490Φ.701.2, 17 Ιουνίου 2002 

Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφει ότι  βασικά δικαίωμα υπογραφής  μελέτης 
ενεργητικής πυροπροστασίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανικοί Π.Ε. και κατά περίπτωση άλλες ειδικότητες 
Μηχανικών. 

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών θα παράσχετε από τον ανάδοχο, 
για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες 
θα παρασχεθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με Προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη 4.500,00 € συν Φ.Π.Α.24 

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: 

1.).Διερεύνηση & καταγραφή υπαρχόντων μελετών 

1. Διερεύνηση από τον Μελετητή στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Λάρισας των μελετών και σχεδίων πυροπροστασίας που έχουν κατατεθεί στο 
παρελθόν για το Γ.Ν.Λάρισας ,αντιγραφή αυτών και μετατροπή αυτών  σε 
Ηλεκτρονική μορφή. 
2. Θα παραδοθούν στο μελετητή τα υπάρχοντα Αρχιτεκτονικά σχέδια του 
Γ.Ν.Λάρισας σε μορφή dwg. 
3. Καταγραφή επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων   των υφισταμένων 
μονίμων και φορητών μέσων πυρόσβεσης, sprinkler ,  πυρανίχνευσης , 
σημάνσεως διαφυγής φωτιστικών ασφαλείας ,συστημάτων συναγερμού 
,συστήματα τοπικής εφαρμογής κ.λ.π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 
4. Αξιολόγηση των ανωτέρων μέσων ως προς την δυνατότητα λειτουργίας  
και αξιοποίηση αυτών στην υπό σύνταξη νέας μελέτης πυροπροστασίας 
προβαίνοντας στις απαιτούμενες ενέργειες . 
2.) Καταγραφή των αξιοποιήσιμων μέσων   

Ο Μελετητής θα περάσει επί των αρχ/κων σχεδίων της παραγράφου 1.2 των 
μέσων που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τη παράγραφο 1.3 και αξιολογηθεί 
σύμφωνα με τη παράγραφο 1.4.  

3.) Υποβολή των σχεδίων αυτών στη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

Ο Μελετητής υποβάλει στη Π.Υ. τα συμπληρωμένα αρχ/κά σχέδια  του Γ.Ν. 
Λάρισας με τα υπάρχοντα και αξιοποιήσιμα μέσα πυροπροστασίας και θα 

ΑΔΑ: 6ΧΣΞ469066-Β6Ξ



Σελίδα 4 από 8 

διευκολύνει  τον Αξ/κό που θα ορισθεί για τη σύνταξη της έκθεσης 
επιθεώρησης  και στη προβλεπόμενη από τη διαδικασία αυτοψία. 

4.) Σύνταξη Μελέτης Πυροπροστασίας 

Ο Μελετητής μετά τη σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης  από τον Αξ/κό της 
Π.Υ. παραλαμβάνει αυτή και ολοκληρώνει την μελέτη πυρασφαλείας. Μετά την 
ολοκλήρωση της μελέτης αυτής και εντός πέντε (5) ημερών συντάσσει  τη 
μελέτη εφαρμογής αυτής η οποία θα περιλαμβάνει  

α) Αναλυτική περιγραφή όλων των νέων εργασιών που θα πρέπει να 
εκτελεσθούν 

β) Αναλυτική περιγραφή των εργασιών επισκευής ή τροποποίησης των 
υφισταμένων μέσων πυροπροστασίας τα οποία θα έχουν συμπεριληφθεί στη 
μελέτη πυρασφαλείας 

 γ) Αναλυτικές επιμετρήσεις όλων των παραπάνω εργασιών 

δ) Αναλυτικό τιμολόγιο όλων των εργασιών που περιγράφονται στις 
επιμετρήσεις 

ε) Αναλυτικό και Γενικό προϋπολογισμό του έργου 

στ) Δημοπράτηση του προαναφερόμενου έργου 

5) Δημοπράτηση του Έργου-επίβλεψη 

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου του έργου ο μελετητής θα συμμετέχει 
(ατύπως) στην ομάδα επίβλεψης του έργου ούτος ώστε με την ολοκλήρωσή του 
να έχει την δυνατότητα υπογραφής της βεβαίωσης ότι έχουν υλοποιηθεί και 
λειτουργούν καλώς όλα τα μόνιμα μέσα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης που 
προβλέπονται στη μελέτη. 

6) Υποβολή τα εκ του Νόμου απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση 
του πιστοποιητικού πυρασφάλειας 

Ο Μελετητής είναι υποχρεωμένος καθ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να 
μεριμνήσει ούτως ώστε να συμπληρωθούν όλες οι βεβαιώσεις και να 
συγκεντρωθούν όλες οι υπογραφές και συγκεντρώνοντας καταυτόν τον τρόπο 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού 
Πυρασφαλείας να τα υποβάλει στο Γραφείο Πυρασφαλείας μεριμνώντας για την 
έκδοση του Πιστοποιητικού. 

7) Ολοκλήρωση υποχρεώσεων Μελετητή 

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας ο Μελετητής θα υποβάλει 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου  

α) Τα αντίγραφα όλων των μελετών πυρασφαλείας (Ενεργητικής και Παθητικής 
) σε ηλεκτρονική (dwg, word και excel ) και έντυπο μορφή που έχουν κατατεθεί 
στο παρελθόν για το Γ.Ν.Λάρισας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

β) Τα αντίγραφα όλων των μελετών πυρασφαλείας σε ηλεκτρονική (dwg , word 
και excel ) που συνέταξε ο Μελετητής για το Γ.Ν.Λάρισας. 
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8) Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού  
1. Οι προσφορές, και τα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται  , συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς 
όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 
Μελετητής στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από 
τον Ανάδοχο- Μελετητή όλα τα στάδια εργασίας έτσι ώστε να ετοιμαστεί ο 
φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σχέδια, τεχνικές περιγραφές και 
Υπεύθυνες Δηλώσεις για τα μόνιμα συστήματα καθώς και ότι επιπλέον ζητήσει 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την κρίση της (ώστε να παραλάβει 
ολοκληρωμένο τον φάκελο), και κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, είναι το πολύ δυο (2) μήνες από την ημερομηνία 
ανάθεσης του έργου. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί από την αναθέτουσα Αρχή 
στον Ανάδοχο επιπλέον χρόνος για την ολοκληρωμένη κατάθεση του φακέλου 
δικαιολογητικών, εφόσον με τεκμηριωμένο υπόμνημά του εξηγήσει τους λόγους 
που αιτείται την παράταση.  

2) Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου - Μελετητή θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί αδιαμφισβήτητα  εφόσον η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγήσει το 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας μόνιμης διάρκειας (συνήθως 5εως 8 έτη ) και 
υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τις μελέτες και σχέδια όπως 
αυτά περιγράφονται στη παράγραφο Δ.7,.(α) και (β) . Εάν η Π.Υ. απαντήσει ότι 
δεν χορηγεί το πιστοποιητικό, (συνήθως για λόγους μη συμμόρφωσης του 
Αιτούντα επί των παρατηρήσεών της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά 
την κρίση της), οι υποχρεώσεις του Αναδόχου συνεχίζουν να ισχύουν.  Η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό όλες τις 
παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου ταυτόχρονα να 
αξιοποιήσει πλήρως τις υπηρεσίες του Αναδόχου - Μελετητή, ο οποίος θα 
επανέλθει με τη σύνταξη συμπληρωματικού φακέλου στην Π.Υ. 

3) Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να παρέχει απρόσκοπτα στον Ανάδοχο- 
Μελετητή τις παρακάτω διευκολύνσεις: 

i. Να παρέχει κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που αφορά το 
αντικείμενο της ανάθεσης. 

ii. Να εξουσιοδοτήσει τον Ανάδοχο- Μελετητή να επικοινωνεί απευθείας με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία για να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία 
προκειμένου να χορηγηθεί το συντομότερο το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

iii. Να χορηγήσει σε ηλεκτρονική μορφή (dwg) τα αρχιτεκτονικά σχέδια 
κατόψεων όλων των χώρων του νοσοκομείου. 

iv. Εάν η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποφανθεί ότι δεν χορηγεί το πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας λόγω παρατηρήσεων & ελλείψεων που θα πρέπει πρώτα να 
υλοποιηθούν, ώστε ξανά να κατατεθεί αίτηση για λήψη πιστοποιητικού, τότε 
όχι μόνο οι υποχρεώσεις του Αναδόχου - Μελετητή δεν λήγουν, αλλά 
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υποχρεούται ο ίδιος να επανέλθει στην Π.Υ. όσες φορές χρειαστεί και να 
εκτελέσει οποιαδήποτε επιπλέον εργασία χωρίς επιπλέον αμοιβή πέραν της 
συμβάσεως καθορισμένη. Επίσης υποχρεούται να παρέχει τεχνική περιγραφή 
και αναλυτικά κοστολόγια σε οποιαδήποτε προσθήκη ζητηθεί από την Π.Υ.. Η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει το συντομότερο τις 
παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε ο Ανάδοχος- Μελετητής να 
επανέλθει με νέο αίτημα για επανέλεγχο προς την Π.Υ, ώστε να επιτευχθεί 
τελικά η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  

v. Για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο- 
Μελετητή χρονοδιάγραμμα – πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών το οποίο θα 
εγκρίνεται και θα υπογράφεται από τη Αναθέτουσα Αρχή. 

4.) Οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την διεκπεραίωση του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας η οποία δεν αναφέρεται στην ως άνω περιγραφή βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

5) Όπου στην παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται νομοθεσία η οποία 
ενδεχομένως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί τότε στην περίπτωση αυτή 
ισχύει η τελευταία τροποποίηση ή αντικατάσταση ή προσθήκη αυτής.  

6.)Προσόντα - υποχρεώσεις αναδόχου: 

α. Να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ναυπηγός Μηχανικός ΠΕ με το 
επαγγελματικό δικαίωμα υπογραφής μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας 
κτιρίων ταυτόχρονα και των τεχνικών περιγραφών των μόνιμων μέσων 
πυρόσβεσης & κατάσβεσης, που να είναι αποδεκτοί από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για την διεκπεραίωση του αιτήματος για λήψη πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας. 

β. Να διαθέτει εμπειρία, στην εκπόνηση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας 
σε δημόσια & ιδιωτικά κτίρια ιδιαίτερα μεγάλης επιφάνειας, που θα 
αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (3 βεβαιώσεις κατ’ ελάχιστον τα 
τελευταία 5 έτη) στις οποίες θα αναγράφεται το μέγεθος των εγκαταστάσεων 
και τις οποίες θα προσκομίσει με την κατάθεση της προσφοράς του. Η 
Αναθέτουσα Αρχή ενδεχομένως να ζητήσει από τους υποψήφιους αναδόχους 
και την κατάθεση επιπλέον αποδείξεων (τιμολόγια & συμβάσεις) για την 
στοιχειοθέτηση της εμπειρίας τους για μελέτες που θα δηλώσουν. 
γ. Να διαθέτει σε ισχύ ατομικό μελετητικό πτυχίο της 9ης κατηγορίας 
(Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες), προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της 
επαγγελματικής τους εμπειρίας στη σύνταξη μελετών και την εκπόνηση 
επιβλέψεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων. 

δ. Η επαγγελματική έδρα των υποψήφιων αναδόχων να βρίσκεται εντός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν τη δυνατότητα 
ευελιξίας και άμεσης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην 
Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου του σημαντικού φόρτου εργασίας τους.  

ε. O ανάδοχος- Μελετητής με την κατάθεση της προσφοράς του θα 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συνυπογράφεται από την 
Τεχνική υπηρεσία και θα αναφέρει ότι πραγματοποίησε αυτοψία στους 
χώρους του Γ.Ν. Λάρισας και έλαβε γνώση των εγκαταστάσεων και των 
συνθηκών του Νοσοκομείου. 

στ. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος- Μελετητής οφείλει να λάβει 
όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκομένων και των 
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εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήματος και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ορίζεται από την νομοθεσία). 

ζ. Ο Ανάδοχος- Μελετητής βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όπως και οι δαπάνες 
πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο νοσοκομείο οφειλόμενων σε 
υπαιτιότητα του ή του προσωπικού του . 

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
 
Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η 
πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
 
Στο φάκελο της  «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» επιπρόσθετα να εμπεριέχονται τα 
κάτωθι :  

 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.) 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

    (4) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 
     ιδιοτήτων τους . 

 
 
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω  θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΧΣΞ469066-Β6Ξ



Σελίδα 8 από 8 

 
 
 
 
 
 
Παρακαλούμε η προσφορά σας να έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση της  
διαγωνιστικής διαδικασίας , οι δε τιμές να είναι εναρμονισμένες με αυτές του 
Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον 
α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). 
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 
 
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
 
 
 
Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ) στο 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ως την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 12:00 
μ.μ.  

 
 
 

 

               Ο Αν. Διοικητής 
               ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΛΙΟΛΙΟΣ 
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