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ΣΧΕΤ
Το Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
3. Την 1245/4-2-2020 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου
4. Την ανάγκη Υπηρεσιών Συμβούλου ώστε να

συνταχθεί μελέτη

Πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις του.
5. Το αίτημα με αρ. 20REQ006242654 2020-02-05
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει πρόσφορα για την ανάθεση
υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα πυροπροστασίας (CPV: 71317100-4)
του Νοσοκομείου ήτοι:\
1. Ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα Νοσοκομείου (Γ. Παπανδρέου 2),
Εμβαδού 7.110,37 τμ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Προϋπολογισμός 12.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ευχαριστούμε και περιμένουμε την απάντησή σας/προσφορά έως την
Παρασκευή 21-2-2020 . Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση igaviotis@vardakeio.gr. Για
οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας, στο τηλέφωνο
2281360650 & 651.
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Υποστήριξη για να συνταχθεί μελέτη
πυροπροστασίας για το σύνολο του ΓΝ ΣΥΡΟΥ. Πιο συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
ώστε να συντάξει μελέτη για την πυροπροστασία του ΓΝ ΣΥΡΟΥ και αφορά
το σύνολο του συγκροτήματος.
Η Μελέτη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες , την νομοθεσία
και τις πυροσβεστικές διατάξεις, που διέπουν τις μελέτες πυροπροστασίας
και θα κατατεθεί στην αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία προς έκδοση του
απαραίτητου Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
Η μελέτη θα αφορά το σύνολο του συγκροτήματος του ΓΝ ΣΥΡΟΥ και θα
είναι πλήρης ώστε να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Α.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο και η έγκρισή της δεν προϋποθέτει
κανενός είδους αδειοδότησης ή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.
Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η μελέτη πυροπροστασίας , όπως θα συνταχθεί με το περιεχόμενο και τα
αποτελέσματα της, είναι απολύτως απαραίτητη για τις απαραίτητες
αδειοδοτήσεις που απαιτούνται την λειτουργία του Νοσοκομείου και για την
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού Επίσης απαιτείται ως
υποχρεωτική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαδικασία χρηματοδότησης
από προγράμματα.
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι ανωτέρω μελέτη δεν είναι αλληλοεξαρτώμενη και θα εκπονηθεί με
μέγιστο συνολικό χρόνο 60 ημερολογιακές ημέρες.
Θα ολοκληρωθούν σε μία φάση, εντός του χρονοδιαγράμματος.
Δ . ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙA

Δ1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 12.400,00 € με ΦΠΑ.
Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από πιστώσεις του Νοσοκομείου (Απόφαση
ανάληψης Υποχρέωσης 120/5-2-2020) ΚΑΕ 0419
Δ2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης «Απευθείας ανάθεση¨» αρ. 118 του
Ν.4412/2016 (εκτιμώμενη αξία σύμβασης μικρότερη ή ίση των 20.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ).

5-2-2020
Ο Διοικητής
ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

