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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. 8/2018
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ με την τοποθέτηση, που αφορούν το σύστημα αυτόματης
πυρόσβεσης στους υποσταθμούς της ΔΕΔΔΗΕ του παραρτήματος Λάρισας (Δομή Βόλου) του Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € με Φ.Π.Α.
Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Την υπ ’αριθ. 111 11ης/20-03-2018 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια
πυροσβεστήρων που αφορούν το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης στους υποσταθμούς της
ΔΕΔΔΗΕ
του παραρτήματος Λάρισας (Δομή Βόλου) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού
προϋπολογισμού 7.000,00 € με Φ.Π.Α (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΞΝ2-ΦΑΞ).
Την αριθ. ΟΙΚ 1541/26-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΗΙΟΞΝ2-ΒΕΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
7.000 ευρώ (ΚΑΕ9749).
Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με ΑΔΑΜ 18REQ002897366 και εγκεκριμένο με
ΑΔΑΜ:18REQ002897404.
Σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια
πυροσβεστήρων που αφορούν το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης στους υποσταθμούς της ΔΕΔΔΗΕ του
παραρτήματος Λάρισας (Δομή Βόλου) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 €
με Φ.Π.Α
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 23/04/2018 μέχρι 02/05/2018 και ώρα 14:00
μ.μ. και θα αποσφραγισθούν στις 03/05/2018 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει
ορίσει το Κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Αντικείμενο της ανωτέρω πρόσκλησης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση τοπικού συστήματος κατάκλισης
συμπυκνωμένου αεροζόλ (αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή) για το σύστημα αυτόματης
πυρόσβεσης που υπάρχει στους υποσταθμούς της ΔΕΔΔΗΕ στην Δομή Βόλου του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμέτοχης στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί ή εταιρείες που:
α) δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας,
β) και διαθέτουν τα απαιτούμενα προς προμήθεια είδη όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω καθώς και το
εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την τοποθέτηση- εγκατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
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ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ &
ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ STOP GAS

ΤΕΜ.
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την εγκατάσταση του τοπικού συστήματος κατάκλισης συμπυκνωμένου αεροζόλ στην πυροπροστασία
των δύο χώρων των υποσταθμών διαστάσεων 3,00Χ4,20Χ3,10 πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα :
1.Οι γεννήτριες αεροζόλ θα τοποθετηθούν εντός των δύο προστατευόμενων χώρων (Ολική κατάκλιση του
γενικού χώρου) των υποσταθμών σε κατάλληλες θέσεις και με κριτήριο την μέγιστη διασπορά του αεροζόλ
λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές
ορίζονται από τα διεθνή
και ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς και το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή .
2. Οι Γεννήτριες Αεροζόλ θα περιέχουν στο εσωτερικό τους το κατασβεστικό υλικό σε στερεά συμπαγή μορφή
και δεν θα τελούν υπό πίεση.
3. Οι Γεννήτριες Αεροζόλ θα διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ψύξης του αεροζόλ, πριν την έξοδό του από τη
γεννήτρια.
4. Οι γεννήτριες θα μπορούν να ενεργοποιηθούν:
Με ηλεκτρική εντολή που δίνεται από 1.5V και άνω, 0.8Α κατά ανώτατο όριο. Η ηλεκτρική εντολή μπορεί να
είναι από ένα πίνακα πυρόσβεσης με εντολή κατάσβεσης.
Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση των γεννητριών
αεροζόλ θα γίνεται μέσω πιστοποιημένου πίνακα πυρανίχνευσης κατάσβεσης ο οποίος θα τοποθετείται έξω
από τον προστατευόμενο χώρο.
Ο πίνακας θα διαθέτει 2 ζώνες πυρανίχνευσης ώστε η ύπαρξη φωτιάς στον προστατευόμενο χώρο να
επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από 2 διαφορετικούς πυρανιχνευτές που ανήκουν σε διαφορετικά κυκλώματα –
ζώνες (Cross Zoning).
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Όταν μια ζώνη πυρανίχνευσης δώσει σήμα συναγερμού, θα ενεργοποιείται το κουδούνι που εκπέμπει
συνεχόμενο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας 1ου σταδίου συναγερμού (PRE ALARM). Όταν και η
δεύτερη ζώνη δώσει σήμα συναγερμού θα ενεργοποιείται και η φαροσειρήνα εκπέμποντας διαδοχικό
προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας συναγερμού και επικείμενης κατάσβεσης (ALARM).
Πριν δοθεί εντολή κατάσβεσης ενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις (GAS STOP) που αποτρέπουν την
είσοδο ατόμων στον προστατευόμενο χώρο ή προειδοποιούν για την εκκένωση του χώρου. Στο χώρο όπου
θα εγκατασταθεί ο πίνακας ελέγχου θα τοποθετούνται μπουτόν (Fire Extinguishing Button) για τη χειροκίνητη
ενεργοποίηση της κατάσβεσης. Τέλος, το σύστημα θα διαθέτει και μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης
κατάσβεσης (Abort Button).
Η κατάσβεση θα ενεργοποιείται δια μέσου του πίνακα πυρανίχνευσης κατάσβεσης και της προεπιλεγμένης
ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης.
Χειροκίνητα (εναλλακτικά) και εφόσον κριθεί σκόπιμο, με κατάλληλο μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης.
5.Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες Αεροζόλ θα πληροί
κατ’ ελάχιστον όλες τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων και κανονισμών CEN/TR 15276 1/2, ISO 15779, UL2775 όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά καθώς και το Τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
6. Το κατασβεστικό υλικό (αεροζόλ) θα έχει πιστοποιημένη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 έτη και εγγύηση
καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη.
7.Στην ετικέτα κάθε γεννήτριας αεροζόλ θα πρέπει να αναγράφονται τόσο η ποσότητα του στερεού
κατασβεστικού υλικού όσο και οι βασικές της πιστοποιήσεις.
8. Ο σχεδιασμός των συστήματος θα καλύπτει κλάση φωτιάς Α
9. Οι γεννήτριες αεροζόλ δεν θα τελούν υπό πίεση και η εγκατάσταση τους δεν θα απαιτεί χωριστές
μπουκάλες αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, ούτε δίκτυο υδραυλικών σωληνώσεων. Η απελευθέρωση
του αεροζόλ στον Ηλεκτρικό Πίνακα θα γίνεται μέσα από ειδικές οπές της γεννήτριας με κατευθυνόμενη
εκτόνωση
10. Σε κάθε χώρο θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητο που θα ενημερώνει για την προστασία του από το
κατασβεστικό υλικό Αεροζόλ, με αναφορά στα στοιχεία της ημερομηνίας εγκατάστασης.
11. Το κατασβεστικό υλικό δεν θα πρέπει να είναι πυροτεχνικό, δηλαδή να μην εκρήγνυται από πυροκροτητή.
12. Στο κόστος θα περιλαμβάνεται η εργασία εγκατάστασης καθώς και κάθε υλικό ή μικρούλικο απαιτηθεί
(γεννήτρια, γραμμικό καλώδιο, πλακέτα πυρόσβεσης, διαδοχικός ενεργοποιητής, μπαταρία, μαγνητικές βάσεις
κ.α.) για την θέση σε πλήρη λειτουργία του συστήματος.
13. Το κατασβεστικό υλικό θα πρέπει είναι πιστοποιημένο όσον αφορά:
•
Αποδοχή ως κατασβεστικό υλικό για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλισης (από το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος).
•

Πιστοποίηση ως προς τη μη τοξικότητα από διαπιστευμένο φορέα ή εργαστήριο δοκιμών.

•

Βεβαίωση για μη διάβρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

•

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 14001, ISO9001)

•

CE Κατασκευαστή

•

Πιστοποίηση GreenLabel

•
Να διαθέτει η εταιρεία Πιστοποιητικό – Βεβαίωση επάρκειας αρμοδίου ατόμου από την κατασκευάστρια
εταιρεία
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να προσκομιστούν πριν την τοποθέτηση της προμήθειας
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
• Οι προσφορές θα αφορούν την προμήθεια των ανωτέρω ειδών μαζί με την μεταφορά-τοποθέτηση, ή ότι
άλλο απαιτείται.
• Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ
καθορίζεται από το πρότυπο ISO 15779: «Condensed aerosol fireextinguishing systems− Requirements and
testmethods for components and systemdesign, installation and maintenance− General requirements», όπως
κάθε φορά ισχύει ή/και από το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 15276: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − Συστήματα
κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ» όπως κάθε φορά ισχύει.( ΦΕΚ 3149 24 /11/ 2014)
• Ως μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζονται: Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το
χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης και
διακοπής παροχής αερίων καυσίμων, τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξείδιο
του άνθρακα, αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το σύστημα εκ νέφωσης νερού και το σύστημα ψεκασμού
νερού), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
• Τα είδη της προμήθειας θα τοποθετηθούν στις καθορισμένες θέσεις που προβλέπονται , και θα παραδοθούν
σε πλήρη λειτουργία.
.• Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του
προσφερόμενου είδους για δυο (2) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Κατά τη διάρκεια του χρόνου
αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του, να αντικαταστήσει ολόκληρο
το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή
συντήρηση του. Για το κατασβεστικό υλικό (αεροζόλ) ισχύει ότι αναφέρουν οι τεχνικοί όροι.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου. Επίσης να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων και να μεριμνά για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων των υπαλλήλων και τυχόν
παρευρισκόμενων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές
εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας και την αστική και ποινική ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Ο
Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την
ανωτέρω προμήθεια .
• Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές, βλάβη ή ζημιά στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, στον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Αναθέτουσας Αρχής, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα του υπαλλήλου του Αναδόχου, των εργασιών του ή σε χρήση ελαττωματικού εξοπλισμού και
υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει ή να επιδιορθώσει άμεσα τη βλάβη
και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση. Οι απομακρύνσεις οποιοδήποτε άχρηστου υλικού
πρόκυψη από την προμήθεια είναι ευθύνη του Αναδόχου αφού πρώτα ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή
.• Ο ανάδοχος βαρύνεται εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τυχόν ατυχήματα που
συμβούν και οφείλονται στα είδη της προμήθειας .
• Στην συνολική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται και όλα τα γενικά ή ειδικά έξοδα (μετακίνησης,
διαμονής, κ.τ.λ.) και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει κατά της Αναθέτουσας αρχής ο Ανάδοχος.
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν διαπιστωθεί ότι δεν
πραγματοποίησε την προμήθεια των πυροσβεστήρων με βάση τους όρους της πρόσκλησης και τους
σχετικούς κανονισμούς που διέπουν την συγκεκριμένη προμήθεια.
• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση
υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

εκτός και αν
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• Οι εργασίες τοποθέτησης της προμήθειας περιλαμβάνουν και τυχόν εργασία που θα προκύψει
μεταγενέστερο χρόνο και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αρχική τοποθέτηση π.χ κάποια ρύθμιση.

σε

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτέ πληροφορία του ζητηθεί
και αφορούν το αντικείμενο της προμήθειας , καθώς και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των υπαλλήλων
της Αναθέτουσας Αρχής.
• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει όλα εκείνα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Ανάδοχος (αφού πρώτα έρθει σε συνεννοηθεί με τα Παράρτημα Βόλου είναι υποχρεωμένος να προβεί
ο ίδιος σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την διακοπή της ηλεκτροδότησης αν αυτό είναι απαραίτητο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ






















Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής για όλα τα είδη Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την
συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
Πρόσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα είδη της προμήθειας αποκλείεται από την
διαδικασία ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη
οικονομική προσφορά θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα αποβάλλονται από
την διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να
επισκεφτούν την Δομή Βόλου (Τέρμα Ε. Βενιζέλου, Γέφυρα Ξυδιά, Ν.Ιωνία Βόλος τηλ
2421353319 Τσόκος Ευάγγελος) έτσι ώστε να έχουν ιδία αντίληψη των συνθηκών και του
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας προκειμένου να διαμορφώσουν την προσφορά τους. Για
την επίσκεψη θα δοθεί σχετική βεβαίωση, η μη ύπαρξη της οποίας αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει την
τελευταία 5ετία να έχουν εκτελέσει τρείς τουλάχιστον παρόμοιες προμήθειες.
Σε περίπτωση που ένας προσφέρων έχει απαλλαγή από ΦΠΑ, στην οικονομική προσφορά θα
συμπληρώσει την τιμή χωρίς ΦΠΑ και θα προσκομίσει επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την
απαλλαγή του για το διάστημα έως την εκτέλεση της προμήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε στάδιο)
αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν για 180 ημέρες.
Οι προσφορές θα αφορούν την προμήθεια μαζί με την συναρμολόγηση ή ότι άλλο απαιτείται.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει το καταστατικό καθώς και
τυχόν τροποποιήσεις αυτού, επισυνάπτοντας και τα ανάλογα πιστοποιητικά που είναι υποχρεωτικά.
Ανάλογα με το είδος της εταιρείας (Ο.Ε,Ε.Ε,Ι.Κ.Ε,Α.Ε) υποβάλει και όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τον Ν.4412/2016 (π.χ ποινικά μητρώα για όλα τα μέλη Δ.Σ οι Α.Ε κ.τ.λ)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε
διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας διενέργειας υπάρχουν ασάφειες η επουσιώδη
τυπικά σφάλματα.
Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής θα υπογράψει σύμβαση και με την
ολοκλήρωση της προμήθειας θα προσκομίσει το απαιτούμενο παραστατικό. (Αν δεν προσέλθει για
της υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο μειοδότη)
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Στον ανάδοχο προμηθευτή θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της
προμήθειας και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών.
Η παράδοση-παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο Παράρτημα Βόλου του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
και ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο έξοδο προκύψει για την παράδοση της προμήθειας βαρύνουν
τον ανάδοχο προμηθευτή.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του
Κέντρου www.kkppthessaly.gr.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζομένου (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον οποίο θα
αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:

ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑ ΣΩΤΗΡΗ
THΛ : 2441-3-50311
Τ.Κ 43100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ 8/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 03/05 /2018
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιέχονται δυο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι οι
οποίοι θα αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και το περιεχόμενο αυτών
(οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ
Α) Ο πρώτος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής.
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση που
αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρύττεται έκπτωτος.
β) Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
γ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους.
(Η ανωτέρω Υ/Δ πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης σε ισχύ
3) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
4) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

5) Βεβαίωση επίσκεψης στην Δομή Βόλου
6)Τρείς τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από παρόμοιες προμήθειες
7) Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις (αφορά εταιρείες).
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Β) Ο δεύτερος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία
θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα του
διαγωνιζομένου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ

4

ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

4

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΗΣ

2

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

2

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ

2

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ STOP GAS

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑ
ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΑΞΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΕ ΦΠΑ :
………………………………………………………………………………………………….............

Ημερομηνία …/…/2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΡΙΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

