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ΧΟΝΔΡΙΚΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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Τηλ. 26210-29805

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 466 Τ.Υ/09-03-2020 Πρωτογενούς αιτήματος, της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ΄ Περιβάλλοντος , ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την προμήθεια
πυροσβεστικών ειδών και υπηρεσιών 2020-2021
με την αριθμ. 11/2020

συνημμένη

για τις τρέχουσες ανάγκες του

,

σύμφωνα

μελέτη .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή), μέχρι και την Μ. Τρίτη
14/04/2020

και ώρα 13:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας
και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Πολύκεντρο–Πατρών

κ΄ Τ.Πετροπούλου

Πύργου –

Ηλείας ΤΚ 27131 ). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,
η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά

και τα στοιχεία του οικονομικού

φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου

η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.(άρθρο

80

παρ.

9

του

Ν.4412/2016,

όπως

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκληση για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς και μη μισθωτούς (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019
4.

Εφόσον πρόκειται για

νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού

προσώπου (π.χ. καταστατικό).
5. Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας

πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της ένστασης
απαιτείται παράβολο

υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο

4412/2016 , το οποίο τροποποιήθηκε
παρούσα

καταχωρείται

στον

πίνακα

του

Ν.

κ΄ ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.Η
ανακοινώσεων

του

Δημοτικού

(Πολύκεντρο).
Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συν. Αριθμ. 11/2020 Μελέτη

127

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καταστήματος

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ–ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τίτλος

:

Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και υπηρεσιών 2020-2021

Φορέας

:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμός Μελέτης

:

11/2020

Προϋπολογισμός

:

20.000,00 €

Ειδικός προϋπ/σμός

:

Υπάρχουσα πίστωση

:

20.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΜΒΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

α/α

Είδος

Τιμή
Μονάδ Ποσότητα Μονάδας
α

Ολική

1 πυροσβεστήρας CO των 5 kgr με CE

τεμ.

20

53,00

1.060,00

2 αναγόμωση πυροσβεστήρα CO

kgr.

150

3,80

570,00

3 συντήρηση πυροσβεστήρα CO των 5 kgr

τεμ.

50

3,30

165,00

4 πυροσβεστήρας ΞΚ των 6 kgr με CE

τεμ.

70

28,00

1.960,00

5 πυροσβεστήρας οροφής ΞΚ των 6 kgr με CE

τεμ.

10

33,50

335,00

6 αναγόμωση πυροσβεστήρα ΞΚ των 6 kgr

τεμ.

150

8,20

1.230,00

7 συντήρηση πυροσβεστήρα ΞΚ των 6 kgr

τεμ.

120

3,40

408,00

8 πυροσβεστική φωλιά 40Χ40X14 με μεταλλικό ντουλάπι,
και λάστιχο 20 m.

τεμ.

5

30,00

150,00

9 πυροσβεστική φωλιά με μεταλλικό ντουλάπι,
διπλωτήρα, κορμό και ημισύνδεσμο Φ2'' και 1 3/4''
αντίστοιχα, εύκαμπτο πυροσβεστικό κρουνό Φ 42
μήκους 15μ., αυλό με ρυθμιζόμενο προσοστόμιο
σύμφωνα με το DIN 14461
10 πυροσβεστικός σταθμός σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. Β1, του άρθρου 1 της ΠΔ 14/2014

τεμ.

4

290,00

1.160,00

τεμ.

2

150,00

300,00

11 Δίκρουνο με κολόνα διατομής εισόδου 2,5'' και εξόδου 2
Χ 2'' με σπείρωμα 2'' BSP αρσενικό

τεμ.

3

300,00

900,00

12 κομβίο συναγερμού φωτιάς, με CE, CXL 3000,
σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΝ54-11, πιστοποιημένο κατά
LPCB.
13 φωτιστικά ασφαλείας προστασίας ΙΡ40, με CE,
φωτεινής ροής 105 lm, τάσης 230V, κατηγορία
προστασίας ΙΙ, βαθμός προστασίας ΙΡ 40. ενδεικτικού
τύπου OLYMPIA GR310/15L.

τεμ.

20

15,80

316,00

τεμ.

50

30,00

1.500,00

14 φαροσειρήνα με CE, 98 DB, 28 Volt DC, IP31

τεμ.

30

35,00

1.050,00

15 πυρανιχνευτής ιονισμού καπνού με τη βάση του, με CE
και σύμφωνα με το ΕΝ 54
16 πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός με τη βάση του, με CE
και σύμφωνα με το ΕΝ 54

τεμ.

50

30,00

1.500,00

τεμ.

20

27,00

540,00

17 πίνακας πυρασφάλειας 6 ζωνών
18 καταιονητήρας 1/2'' με CE
19 λοιπά πυροσβεστικά είδη και πυροσβεστικές υπηρεσίες

τεμ.
τεμ.

5
10

250,00
5,00

1.250,00
50,00
1.685,03

Σύνολο 16.129,03

φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/νση ΤΥ & Περιβάλλοντος

Φ.Π.Α.24%

3.870,97

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

ΑΡ. ΜΕΛ.: 11/2020

Πράξη : Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και υπηρεσιών 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος μας
πυροσβεστικά είδη και να του παρέχονται σχετικές υπηρεσίες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του.
Κύρια είδη που μπορούν να υπολογιστούν και να περιγραφτούν είναι οι πυροσβεστήρες ΞΚ & CO,
οι αναγομώσεις, οι πυροσβεστικές φωλιές, οι ανιχνευτές οι πυροσβεστικοί σταθμοί, φωτιστικά ασφαλείας
κλπ.. Η περιγραφή των ειδών αναφέρεται αναλυτικά στον προϋπολογισμό – τιμολόγιο της μελέτης.
Επειδή λόγω ότι υπάρχουν πολλά πυροσβεστικά είδη (προκύπτουν μετά από μελέτες
πυρασφάλειας) και δεν είναι εύκολο να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό θα υπάρχει σ' αυτόν
άρθρο με λοιπά πυροσβεστικά υλικά και υπηρεσίες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € με τον ΦΠΑ και
θα καλυφθούν ΚΑ 30.7131.11.

ΠΥΡΓΟΣ, 04-03-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός TE

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2020
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών
και υπηρεσιών 2020-2021»
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ανασυνταγμένη)

ΑΡΘΡΟ 1 : Με την συγγραφή αυτή , καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 2 : Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3 : Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € με το ΦΠΑ,
με υπάρχουσα πίστωση για το τρέχον έτος 20.000,00 €/ Κ.Α. 30.7131.11.
ΑΡΘΡΟ 4 : Η πράξη θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (12) μηνών (σύμφωνα με τα άρθρα 202, 208,
217, 219, & 220 του Ν. 4412/2016), από την υπογραφή της σύμβασης. Για τυχόν καθυστερήσεις της
συμβατικής προθεσμίας , ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5 : Ο ανάδοχος , μετά την έγκριση της απόφασης ανάθεσης υποχρεούται να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1. του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6 : Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, μετά από σχετική εντολή, ανάλογα
με τις προκύπτουσες ανάγκες, στην έδρα του Δήμου και συγκεκριμένα στο χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία σε προθεσμία 30 ημερών. Σε περίπτωση παραλαβής λιγότερων υλικών από τις ποσότητες που
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο Δήμος δεν θα έχει καμία υποχρέωση στον Ανάδοχο. Η
παραλαβή των προβλεπόμενων της μελέτης, διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα
με τα άρθρα 208, 220 και 221 του Ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο παραλαβής, εγκρίνεται, σύμφωνα με τα
άρθρα που αναφέρονται ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 7 Αν το προμηθευόμενο είδος ή υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται από ποιοτικής άποψης στα όσα
ορίζονται στη μελέτη είτε στους ισχύοντες κανονισμούς & προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το
αντικαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 8 : Συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας είναι :
α. Η σύμβαση
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός -τιμολόγιο της μελέτης
γ. Η προσφορά του αναδόχου
δ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Η τεχνική έκθεση & οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ΣΥΝΥΤΑΧΘΗΚΕ-ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Πύργος 04-03-2020
Ο Αν/της Προϊστάμενος Η/Μ & Εγκ/σεων
Γιώργος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 04-03-2020
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης
Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός

