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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        
Θεσσαλονίκη  18/4/2016                   

   Αρ. πρωτ. 10946 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     Οικονομικού  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Α. Μίσκος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2310 966967 

           Προς 
           Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος και αναγόμωση υφιστάμενων πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων και 
πυροσβεστήρων οχημάτων. 
 

Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου των φορητών πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων 
καθώς και των πυροσβεστήρων οχημάτων η ΕΥΑΘ ΑΕ  

 
Προσκαλεί 

 
κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί, μέχρι 
την Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή 98, Τμήμα Προμηθειών 8ος όροφος, ΤΚ  54622, Θεσσαλονίκη. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
Οι τύποι των πυροσβεστήρων που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις είναι οι παρακάτω: 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

    Οι εργασίες συντήρησης των φορητών πυροσβεστήρων θα υλοποιηθούν βάσει της 
ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 618/43/2005 που αφορά τις προϋποθέσεις διάθεσης 
στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης και η 
σχετική της τροποποίηση 17230/671/2005). 

    Για την ανάδειξη του μειοδότη θα χρησιμοποιηθεί η σχέση: 

ΥΛΙΚΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΙΛΑ 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 2 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 6 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 12 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ οροφής PA 12 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA 25 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ PA τροχήλατος 50 

CO2 5 

CO2 6 
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     Για τους πυροσβεστήρες σκόνης: ΧPa = 0.4*Α + 0.6*Β + 0.1*Γ + 0,7*Δ , όπου Α θα είναι 
το κόστος του ελέγχου, Β το κόστος περαιτέρω ελέγχου + ανανέωση γόμωσης, Γ το κόστος 
εργαστηριακού ελέγχου + ανανέωση γόμωσης των πυροσβεστήρων και Δ η τιμή κιλού 
σκόνης. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη βαθμολογία Χ1. 
     Για τους πυροσβεστήρες CO2: Χco2 = 0.4*Α + 0.6*Β + 0.1*Γ, όπου Α θα είναι το κόστος 
του ελέγχου, Β το κόστος περαιτέρω ελέγχου + ανανέωση γόμωσης, Γ το κόστος 
εργαστηριακού ελέγχου + ανανέωση γόμωσης των πυροσβεστήρων. Μειοδότης θα 
αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη βαθμολογία Χ2. 
     Επειδή οι πυροσβεστήρες διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες (α. Ξηράς κόνεως και 
β.CO2), καθώς το μέσο πυρόσβεσης και οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται διαφέρουν 
ριζικά, η υπηρεσία δύναται να υποστεί κατάτμηση στις δυο αυτές κατηγορίες. 
     Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισμού: 

1. Συμπληρωμένο τον συνημμένο Πίνακα τιμών.  
2. Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας της εταιρείας από την Αρμόδια 

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
3. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου(Αρμόδιο Άτομο) που έχει 

οριστεί από την  αναγνωρισμένη συμμετέχουσα εταιρεία. 
4. Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η υπαλληλική ή επαγγελματική σχέση  του τεχνικού 

υπευθύνου με την συμμετέχουσα εταιρεία. 
     Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τον σχετικό πίνακα δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην 
διαγωνιστική διαδικασία. 

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι κατά προσέγγιση καθώς 
υπάρχει περίπτωση να μην έχουν καταμετρηθεί πυροσβεστήρες. 

Οι προς έλεγχο πυροσβεστήρες βρίσκονται διάσπαρτοι στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ 
και ο ανάδοχος θα χρειαστεί να επισκεφθεί τουλάχιστον 50 διαφορετικούς χώρους(θα 
δοθούν σχετικοί πίνακες από το Τμήμα Προμηθειών). 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος της αιτούμενης 

προμήθειας, αλλά για το σύνολο της κατηγορίας (α. Ξηράς κόνεως και β.CO2). Οι 
προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προμηθευτής (ες) με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα προκύψει από τους 
προαναφερόμενους τύπους, εφόσον οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.  

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 
περίπτωση  θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 
• Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών και 

μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 
 

Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες σε προμήθεια νέων πυροσβεστήρων που θα προκύψουν 
από τον έλεγχο των υφισταμένων καθώς και οι προτάσεις για τοποθέτηση νέων σε κάποια 
σημεία, θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο, στο Τμήμα Προμηθειών, προς έγκριση. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώστα Παπαδόπουλο, 
στο τηλέφωνο: 2310 966753  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 
 

 

Συνημμένα 

1. Πίνακας τιμών 

 

 
 
 

 Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΓΟΜΩΣΗΣ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚ

ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

+ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΓΟΜΩΣΗΣ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

(για το σύνολο 

των 

πυροσβεστήρων 

ανά κατηγορία) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

 

Α: ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  

Β:  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

Γ:  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

Υ ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

Συνολικό Κόστος 

(σχέση 

υπολογισμού: 

Χco2 = 0.4*Α + 

0.6*Β + 0.1*Γ) 

CO2 5KG 74 
…………..€ …………..€ …………..€ …………..€ …………..€ …………..€ 

…………..€ …………..€ …………..€ …………..€ 

CO2 6KG 2 
…………..€ …………..€ …………..€ …………..€ …………..€ …………..€ 

Όλοι οι έλεγχοι θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 που αφορά τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, 

διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης και η σχετική της τροποποίηση 17230/671/2005. 

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο ΦΠΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΓΟΜΩΣΗΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚ

ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

+ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΓΟΜΩΣΗΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

(για το σύνολο 

των 

πυροσβεστήρων 

ανά κατηγορία) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

 

Α: ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Β:  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Σ 

Γ:  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚ

ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

Δ.ΤΙΜΗ 

ΚΙΛΟΥ 

ΣΚΟΝΗΣ 

Συνολικό 

Κόστος 

(σχέση 

υπολογισμού: 

ΧPa = 0.4*Α + 

0.6*Β + 0.1*Γ 

+ 0,7*Δ ) 

PA 2KG 8 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

…………..€ …………..€ …………..€ …………..€ …………..€ 

PA 6KG 96 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

PA 12KG 
33 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

PA 25KG 
1 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

PA 50KG 
2 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

PA 12 KG οροφής 8 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 
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