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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσιες υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και νυχτερινής διέλευσης ελέγχου για τα δύο (2) κτίρια της 

ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. 

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό 

Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική 

προσφορά ετήσιας παροχής υπηρεσιών άμεσης επέμβασης και νυχτερινής διέλευσης ελέγχου, για τα δύο 

κτίρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο Ο.Τ.45 και Ο.Τ.18 στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης στη 

Σίνδο, σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 

1) Άμεση Επέμβαση: 

Η υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης, θα παρέχεται καθημερινά και κατά τις ώρες 22:00 μέχρι 06:00, εφ’ 

όσον ενεργοποιηθεί και εκπέμψει σήμα το σύστημα συναγερμού στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων του πελάτη 

με την ένδειξη διαρρήξεως από το σύστημα ασφαλείας του οικήματος του. Στην περίπτωση αυτή, θα 

κατευθύνει προς τον φυλασσόμενο χώρο του Συνδρομητή, ασυρματοφόρο περιπολικό όχημα ή προσωπικό 

ασφαλείας, προς ανεύρεση ενδείξεων διαρρήξεως και προς φύλαξη του χώρου, μέχρι την άφιξη της 

αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής και του Συνδρομητή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

 

2) Νυχτερινή διέλευση ελέγχου : 

Εξωτερικός έλεγχος ασφαλείας κτηρίου με την παροχή δύο νυχτερινών διελεύσεων ελέγχου ασυρματοφόρο 

περιπολικό όχημα με προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας καθημερινά και κατά τις ώρες 22:00 μέχρι 06:00, 

σε στιγμές τυχαίες και άτακτες χρονικά, με σκοπό την διενέργεια εξωτερικής έρευνας προς ανεύρεση 

ενδείξεων διαρρήξεως. Στην περίπτωση εντοπίσεως τέτοιων ενδείξεων θα προβαίνει στην ενημέρωση της  

αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής και του Συνδρομητή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης παραλαβής του χώρου από τους ιδιοκτήτες του είτε και σε ενδεχόμενη 

αντικειμενική αδυναμία αποτελεσματικής περαιτέρω «στεγανοποίησής» του, η εταιρεία με προσωπικό του 

τομέα των στατικών φυλάξεων, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στατικής πλέον φύλαξης στον 

συνδρομητή της, μέχρι και την αποκατάσταση της φυσικής ασφάλειας του χώρου 

 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, με την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται όλες οι παραπάνω υπηρεσίες.  
 

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να 

κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 

45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999) μέχρι τη 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο 2310569999 ή 

info@eim.gr. 
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