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1.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι o καθορισμός των ελάχιστων
απαιτήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος που αφορούν στον έλεγχο και τη συντήρηση
των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος (ΑΣΑΚ) που διαθέτει.
Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή
νεώτερων ή ισοδύναμων προτύπων.

2.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1. Η συντήρηση αφορά στις ΑΣΑΚ των ακόλουθων κατασκευαστών:
2.1.1.
Draeger
2.1.2.
Fenzy
2.1.3.
Interspiro
2.1.4.
Spasciani
2.2. Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης, ανά τύπο αναπνευστικής συσκευής, θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης στα αντίστοιχα
Εγχειρίδια Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης κάθε κατασκευαστή και θα αναφέρονται στο
μέγιστο επίπεδο συντήρησης, η οποία πραγματοποιείται ενδεικτικά κάθε 6 ή κάθε 10 έτη,
ανάλογα με τον τύπο της ΑΣΑΚ.
2.3. Ο έλεγχος - συντήρηση περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων εργασιών, υλικών και
ανταλλακτικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών. Τα ανωτέρω αφορούν το
σύνολο μιας αναπνευστικής συσκευής ανοικτού κυκλώματος που περιλαμβάνει:
2.3.1. Το κυρίως σώμα της συσκευής (πλάτη, ιμάντες ανάρτησης, μειωτήρας πίεσης,
μανόμετρο, σωλήνας υψηλής πίεσης, σωλήνας μέσης πίεσης) (που φέρει πιστοποίηση
κατά ΕΝ137:2006 - Type 2).
2.3.2. Την προσωπίδα ολοκλήρου προσώπου (που φέρει πιστοποίηση κατά ΕΝ136:1998 κλάση
3).
2.3.3. Τον αεροπνεύμονα.
2.4. Την ευθύνη εκτέλεσης ελέγχου και συντήρησης φέρει αποκλειστικά ο φορέας συντήρησης
(συντηρητής) ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.5. Ο φορέας συντήρησης που θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος ή
εξουσιοδοτημένος από τον κατά περίπτωση κατασκευαστή των ΑΣΑΚ. Προς επιβεβαίωση
αυτού, θα κατατεθεί δήλωση από τον κατασκευαστή, που θα αναφέρει ότι ο φορέας
συντήρησης είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος από αυτό προκειμένου να εκτελεί
εργασίες συντήρησης και επισκευής στην Ελλάδα.
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2.6. Η παραλαβή των προς συντήρηση συσκευών θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη
του αναδόχου από το Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΔΙ.Π.ΥΛ.) στη Μάνδρα Αττικής.
2.7. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια και
αμεταχείριστα και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δύο (2)
ετών. Το κόστος για την προμήθεια των υλικών και ανταλλακτικών βαρύνει τον ανάδοχο.
2.8. Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του
συντηρητή.
2.9. Η κάθε πλήρης και συντηρημένη αναπνευστική συσκευή θα παραδίδεται εντός
κατάλληλης συσκευασίας, για την προστασία της κατά την μεταφορά και θα συνοδεύεται
από:
2.9.1. Πιστοποίηση ή βεβαίωση ελέγχου και συντήρησης από τον φορέα συντήρησης, στην
οποία θα επιβεβαιώνεται η διατήρηση της συμμόρφωσης με τα ανωτέρω αναφερόμενα
πρότυπα ΕΝ137:2006 - Type 2 και ΕΝ136:1998 κλάση 3 και
2.9.2. Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
2.10. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε
θέματα συντήρησης και επισκευής όλων των εξαρτημάτων των συντηρημένων
αναπνευστικών συσκευών, για δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες σε κατάλληλο χώρο
επιλογής του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο Ν. Αττικής. Να εκδοθούν σχετικές
πιστοποιήσεις εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους
τους. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παράδοση των ειδών από
τον προμηθευτή.
2.11. Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατασκευαστή ΑΣΑΚ.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της
τεχνικής προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει
τις ζητούμενες πληροφορίες.
Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των συντηρημένων αναπνευστικών συσκευών για
δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής, παρεχόμενη από τον
προμηθευτή.
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του φορέα συντήρησης.
Δήλωση του κατασκευαστή, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο δηλούμενος φορέας
συντήρησης είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν προκειμένου να εκτελεί
εργασίες συντήρησης και επισκευής στην Ελλάδα.

4.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
4.1. Η διαδικασία της παράδοσης - παραλαβής θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα
που θα μνημονεύεται σε κάθε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας - πλαισίου.
4.2. Οι συντηρημένες ΑΣΑΚ θα παραδίδονται με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στο
Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου Πυροσβεστικού
Σώματος (πρώην ΔΙ.Π.ΥΛ.) στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση της
προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
4.3. Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση όλης της ποσότητας των συντηρημένων ΑΣΑΚ δεν θα
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προς συντήρηση
συσκευών από τον προμηθευτή.
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4.4. Χρόνος παραλαβής: Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των
ειδών στις αποθήκες του Πυροσβεστικού Σώματος.
5.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα
ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
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