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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση προβλημάτων συστήματος πυρανίχνευσης της ΑΛΜ Μετρολογίας 
(ΕΙΜ) κτηρίου ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. 

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

Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη 

εξειδίκευση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση προβλημάτων του συστήματος 

πυρανίχνευσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκεται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).  

Οι εργασίες αφορούν ενδεικτικά σε α) έλεγχο των 150 περίπου ανιχνευτών προκειμένου να 
εντοπιστούν αυτοί που χρήζουν αντικατάστασης και στην αντικατάσταση όσων κριθεί αναγκαίο από : 
ανιχνευτές (ποικίλων τύπων και αρχών λειτουργίας), βάσεις ανιχνευτών τα πλαστικά των οποίων έχουν 
αποσαρθρωθεί με το χρόνο, μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, φαροσειρήνες κλπ, β) 
προγραμματισμό του πίνακα, ρύθμιση και παραμετροποίηση λειτουργίας, γ) έλεγχο και αυτοψία της 
λειτουργίας των συστημάτων κατάσβεσης, κλπ, με σκοπό την τελική παράδοση του συνολικού 
συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα παρασχεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας, για εργασία 
και υλικά, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.  

Λόγω της ιδιαιτερότητας και παλαιότητας των συστημάτων, απαραίτητη προυπόθεση για την 
αποδοχή προσφοράς είναι η υποχρεωτική επί τόπου επίσκεψη των υποψηφίων αναδόχων, 
προκειμένου αυτοί να αξιολογήσουν εκ του σύνεγγυς τις ιδιαιτερότητες του έργου (για τον 
προγραμματισμό της επίσκεψης και ερωτήσεις επικοινωνία με κ Α. Λευκόπουλο, Τηλ 2310569960) 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.  

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, Τηλ: 2310 569 999), έως 
την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021. 
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