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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. “Ο 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 Το σύστημα Πυρανίχνευσης καλύπτει όλους τους χώρους της Νέας Πτέρυγας πλην των χώρων του 

Υποσταθμού. Βασίζεται σε πίνακα πυρανίχνευσης 4 βρόχων και διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενους ανιχνευτές ορατού 

καπνού, θερμικούς ανιχνευτές, κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και σειρήνες/φαροσειρήνες. Η Πυρανίχνευση της Νέας 

Πτέρυγας διασυνδέεται με το Σύστημα Ελέγχου του Κτιρίου (BMS).Τα κύρια συστατικά μέρη του συστήματος 

Πυρανίχνευσης της Νέας Πτέρυγας παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

1. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης 

 Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται με δυο (2) επισκέψεις τον χρόνο ανά εξάμηνο από 

ειδικευμένο συνεργείο και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Έλεγχο του Κεντρικού Πίνακα Πυρανίχνευσης της Νέας Πτέρυγας 

2. Έλεγχο και ρύθμιση των διατάξεων τροφοδοσίας, αυτόματου φορτίσεως και συσσωρευτών του πίνακα 

3. Έλεγχο καλής λειτουργίας των ανιχνευτικών κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων συναγερμών 

4. Δειγματοληπτική ενεργοποίηση ανιχνευτών, κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς και οπτικοακουστικών μέσων 

συναγερμού 

5. Έλεγχος και ρύθμιση του συστήματος αποστολής μηνυμάτων συναγερμού, ελέγχου και κατάστασης (OPC 

Server) στο BMS του κτιρίου – Συνεργασία με τον υπεύθυνο του συστήματος BMS σε περίπτωση ανάγκης. 

6. Έλεγχος αρχείου καταγραφών συμβάντων του πίνακα πυρανίχνευσης 

Στην πρώτη εκ των δυο εξαμηνιαίων επισκέψεων, εκτός των ανωτέρω, θα γίνουν επιπρόσθετα οι ακόλουθες 

εργασίες: 

7. Αντικατάσταση των συσσωρευτών των κεντρικών μονάδων 

8. Αποξήλωση και καθαρισμός των ανιχνευτών και έλεγχος λειτουργίας τους 

 

Πίνακας 1. Περιγραφή κύριων στοιχείων Συστήματος Πυρανίχνευσης Siemens Cerberus PRO FS720 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσ. 

1 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων, 126 στοιχείων/βρόχο, 

πληκτρολόγιο, LCD 256x112 

FC724-ZA (με 4 κάρτες FCI2004 και 4 

κάρτες FCL2001) (S54400-C30-A2) 

1 

2 Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (στατικός και 

ρυθμού αύξησης) 

HI720 (S54310-F4-A1) 5 

3 Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού OP720 (S54310-F1-A1) 245 

4 Βάση ανιχνευτή OP720 και ΗΙ720 DB721 (S54319-F11-A1) 250 

5 Βάση Κομβίου Αναγγελίας Πυρκαγιάς FDM291-R (A5Q00002217) 31 

6 Ηλεκτρονικό Διακοπτικό Στοιχείο Κομβίου Αναγγελίας FDME221 (A5Q00002451) 31 
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Πυρκαγιάς 

7 Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου 

(επαφής κατάστασης/συναγερμού) 

FDCI221 (S54312-F1-A1) 158 

8 Βάση συσκευής επιτήρησης FDCH221 (S54312-F3-A1) 158 

9 Σειρήνα συναγερμού FDS221-R (A5Q00004117) 9 

10 Οπτική και ακουστική σειρήνα (φαροσειρήνα) FDS229-R (A5Q00023093) 5 

11 Βάση φαροσειρήνας και σειρήνας συναγερμού FDB221 (A5Q00001664) 14 

12 Συσσωρευτές πίνακα πυρανίχνευσης 12Vdc 26Ah, VDS FA2006-A1 (A5Q00019356) 2 

13 Θερμικός εκτυπωτής πίνακα πυρανίχνευσης FTO2001-A1 (A5Q00010126) 1 

14 Εσωτερική κάρτα για σύνδεση εκτυπωτή FCA2001-A1 (A5Q00005327) 1 

15 Κιτ για ευκολία όδευσης καλωδιώσεων FCA2014-A1 (A5Q00023027) 2 

16 Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου και 1 

εξόδου 

FDCIO221 (S54312-F2-A1) 3 

17 Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς FDMG291 (A5Q00002122) 31 

18 Θερμογραφικό χαρτί εκτυπωτή (A5Q00017619) 1 

19 Πινακίδιο περιγραφής ανιχνευτών για βάσεις FDBZ291 (S54312-F3-A1) 250 

20 MK 8000 OPC Server με SW-Unit for software license 

MK 8000/USB port HW key option 

WW8010: Composer license to end customers 

iButton άδειας χρήσης λογισμικού Cerberus Remote & 

BACnet (MM8000) για FC724 

MK8000/SWU (A6E600293) 520 

MK8000/USB OPT (A6E600294) 1 

WW8010 (A6E600123) 1 

FCA2013-A1 (A5Q00018857) 1 

 

2. Επέμβαση για άρση βλάβης 

 Θα γίνεται τεχνική κάλυψη σε 24ωρη βάση τηλεφωνικά με τεχνικό σε τηλεφωνική διαθεσιμότητα.   

 Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, η επέμβαση 

άρσης βλάβης θα γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο κατόπιν κλήσης από την Τεχνική Υπηρεσία. Η κλήση του 

συνεργείου θα γίνεται μέσω email ή fax από το νοσοκομείο κατά τις πρωινές ώρες (07:00-15:00) ή/και τηλεφωνικά 

κατά τις υπόλοιπες ώρες (15:00-07:00). 

 Σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, η επέμβαση άρσης βλάβης από ειδικευμένο συνεργείο θα γίνεται μέχρι την 

ώρα 20:00 της ίδιας ημέρας, αν αυτή αναγγελθεί μέχρι την 12η ώρα εργάσιμης ημέρας από την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου. Αν η βλάβη αναγγελθεί μετά την 12η ώρα εργάσιμης ημέρας, η δρομολόγηση της αποκατάστασης της 

βλάβης θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και θα επιλυθεί το αργότερο μέχρι την 12η 

ώρα της επόμενης ημέρας. Αν η βλάβη αναγγελθεί σε μη εργάσιμες ημέρες, η δρομολόγηση της αποκατάστασης της 

βλάβης θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και θα επιλυθεί το αργότερο εντός 24ώρου 

από την ώρα αναγγελίας της. 

 Οι εργασίες άρσης βλάβης θα εκτελούνται με την παρουσία του υπεύθυνου, εφόσον αυτό είναι εφικτό ή/και 

με προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα γίνεται αναλυτική επίδειξη των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την 

επέμβαση άρσης βλάβης στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας που παραβρίσκεται. 

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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I. Προμήθεια και Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών 

 Η ετήσια συντήρηση καλύπτει μόνο τους απαιτούμενους συσσωρευτές ως ανταλλακτικά. Τα υπόλοιπα 

ανταλλακτικά που θα προκύψουν κατά την διαδικασία της συντήρησης και κατά την διαδικασία άρσης βλάβης θα 

καλύπτονται από το νοσοκομείο, με προμήθεια από τον ανάδοχο. Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, τόσο για τις 

εργασίες συντήρησης, όσο και για τις εργασίες άρσης βλαβών, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο, είτε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει λίστα με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει, πριν την έναρξη των εργασιών, για τα οποία θα πρέπει να λάβει την έγγραφη έγκριση του υπεύθυνου 

του συστήματος. 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με την προσφορά των εργασιών συντήρησης να καταθέσουν 

τιμοκατάλογο για όλα τα υλικά του πίνακα 1, καθώς και για υλικά που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν πέρα των 

αναφερόμενων. Για υλικά που δεν προβλέπονται από τον ανωτέρω πίνακα ή δεν έχουν προταθεί από τον ανάδοχο, θα 

δίνεται προσφορά από τον ανάδοχο στο νοσοκομείο προς έγκριση, πριν την τοποθέτησή τους στο σύστημα. 

 Το νοσοκομείο τηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για τις πάσης φύσεως 

εργασίες από προμηθευτή διαφορετικό από τον ανάδοχο, εφόσον δεν κρίνει συμφέρουσα την προσφορά του αναδόχου. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την 

έγκαιρη προμήθειά των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να πραγματοποιήσει τις σχετικές εργασίες όταν του 

παραδοθούν τα ανταλλακτικά. 

 

II. Δαπάνη Εργασιών 

            Πέρα από την δαπάνη της προληπτικής συντήρησης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η on-call 

εξυπηρέτηση, θα πρέπει να παρέχεται αναλυτικός τιμοκατάλογος για το κόστος: 

- της πρώτης ώρας της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-20:00 

- κάθε επόμενης ώρας της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-20:00 

- της πρώτης ώρας της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 20:00-08:00 

- κάθε επόμενης ώρας της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 20:00-08:00 

- της ώρας της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις μη εργάσιμες ημέρες 

 

III.  Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών 

 Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου με την παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας μια φορά το εξάμηνο. Οι εργασίες θα 

πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου και ενδεχομένως για 

συγκεκριμένους χώρους κατά την απογευματινή βάρδια ή/και Σαββατοκύριακα. 

 Οι εργασίες άρσης βλάβης θα εκτελούνται σε χρονικές στιγμές όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο. 

 

IV. Πρόσβαση 
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 Το νοσοκομείο θα διευκολύνει την είσοδο του συντηρητή της εταιρείας σε όλους τους προστατευόμενους 

χώρους από το σύστημα. 

 

V. Παραδοτέα 

 Μετά το πέρας των συντηρήσεων και των επεμβάσεων άρσης βλάβης θα συμπληρώνεται Δελτίο Τεχνικής 

Εξυπηρέτησης και Εργασιών, καθώς και Βιβλίο Εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό του 

συνεργείου συντήρησης και από τον υπεύθυνο του συστήματος ή προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Μετά το πέρας των συντηρήσεων, θα παραδίδεται δελτίο καλής λειτουργίας του συστήματος, καθώς και οι 

σχετικές εκτυπώσεις του πίνακα πυρανίχνευσης. 

 Ο ανάδοχος θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση μετά την πρώτη προληπτική συντήρηση ότι το ανωτέρω 

σύστημα λειτουργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία με ισχύ καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 

VI. Απόδειξη εμπειρίας/Ποιότητας Εργασιών 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με 

EN ISO 9001:2008 για το αντικείμενο της απαιτούμενης συντήρησης ή εναλλακτικά αποδεικτικά εμπειρίας σε 

παρόμοια εργασία συνοδευόμενα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών. 

 

 Εκτιμώμενο κόστος ετήσιας σύμβασης προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης διάρκειας ενός (1) έτους 

του συστήματος Πυρανίχνευσης της Νέας Πτέρυγας του ΓΝΠ “Ο Άγιος Ανδρέας” 2500,00€ πλέον ΦΠΑ (δύο χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος για: 

� την πρώτη ώρα της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-20:00 

εκτιμάται στα 45€ πλέον ΦΠΑ (σαράντα πέντε ευρώ πλέον ΦΠΑ) 

� κάθε επόμενη ώρα της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-

20:00 εκτιμάται στα 30€ πλέον ΦΠΑ (τριάντα ευρώ πλέον ΦΠΑ) 

� την πρώτη ώρα της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 20:00-08:00 

εκτιμάται στα 60€ πλέον ΦΠΑ (εξήντα ευρώ πλέον ΦΠΑ) 

� κάθε επόμενη ώρα της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 20:00-

08:00 εκτιμάται στα 40€ πλέον ΦΠΑ (σαράντα ευρώ πλέον ΦΠΑ) 

� την ώρα της επίσκεψης τεχνικού για την άρση βλαβών για τις μη εργάσιμες ημέρες εκτιμάται στα 60€ πλέον 

ΦΠΑ (εξήντα ευρώ πλέον ΦΠΑ) 

 

  


