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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται για την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος τοπικής
εφαρµογής στη κουζίνα του 3ου Βρεφονηπιακού σταθµού (οδός Μητρώου 67) το οποίο θα
είναι σύµφωνο µε την πυροσβεστική διάταξη 15/2014.
Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα εξής:
Σύστηµα τοπικής εφαρµογής µε πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12kg το οποίο θα διαθέτει
αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία ,η ανίχνευση της πυρκαγιάς πραγµατοποιείται µε
χρήση ενός πιστοποιηµένου UL/FM καλωδίου γραµµικής ανίχνευσης θερµοκρασίας .
Το σύστηµα περιλαµβάνει πιστοποιηµένο πυροκροτητή κλείστρου πυροσβεστήρα ,εύκαµπτο
ανοξείδωτο σωλήνα σύνδεσης εξόδου κλείστρου πυροσβεστήρα µε το δίκτυο σωληνώσεων
του συστήµατος πιστοποιηµένο καλώδιο γραµµικής ανίχνευσης θερµότητας ενεργοποίησης,
κλέµες πορσελάνης δύο επαφών σύνδεσης καλωδίων διαφορετικών θερµοκρασιών
ενεργοποίησης ανοξείδωτα δεµατικά στήριξης του καλωδίου γραµµικής ανίχνευσης
θερµότητας ,ταινία υψηλής αντοχής για τη µόνωση των συνδέσεων του καλωδίου γραµµικής
ανίχνευσης θερµοκρασίας .
Αποµακρυσµένη λαβή συρµατόσχοινου χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήµατος 2,2
Κ.Ω αντίσταση για επιτήρηση της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτικού συστήµατος .
Αποµακρυσµένο ηλεκτρικό κόµβιο χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήµατος .
Εκτοξευτήρες κατασβεστικού ½ διαφορετικών συντελεστών ροής από ανοξείδωτο χάλυβα
συνοδευόµενοι µε λευκά άκαυστα καπάκια σιλικόνης ,πίνακα ελέγχου µιας ζώνης µε
ενσωµατωµένη µπαταρία αυτονοµίας ενσωµατωµένη φαροσειρήνα ,ενσωµατωµένο κοµβίο
χειροκίνητης
ενεργοποίησης
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40sec
χρονοκαθυστέρησης, ενεργοποίησης πυροκροτητή ,εργοστασιακά συνδεδεµένο κόµβιο
ακύρωσης κατάσβεσης µε λευκό καλώδιο µήκους 2 m.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 118 του Ν. 4412/16.
Ο προϋπολογισµός της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.045,00€
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6261.12 του προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2018.
Η προσφορά σας µπορεί να σταλεί µε mail στο promithies@pireasnet.gr ή µε FAX
στο 213-2022106 µέχρι την Τετάρτη 06-06-2018 στο Τµήµα Προµηθειών.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ιοικητικής
Υποστήριξης στο τηλ. 213 2022152 και το Τµήµα Προµηθειών & Υπηρεσιών στο τηλ 213
2022089.
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