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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την Ετήσια Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων  

της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

(CPV: 50413200-5) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει 

με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την ετήσια συντήρηση φορητών 

πυροσβεστήρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της, σύμφωνα με τους όρους που 

ακολουθούν, 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 31/10/2019 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Γενικοί όροι  

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του  

δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των   

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν, την υπογραφή της σύμβασης, να 

ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία 

αποδεικνύονται όσα αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 



Ειδικοί όροι 

 

A. Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης 

Το σύνολο των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. και 

χρήζουν συντήρησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

PA 6 Kg 136 

PA 12 Kg 45 

PA 12 Kg οροφής 9 

CO2 5 Kg 77 

CO2 6 Kg 2 

CO2 14,5 Kg 1 

 

Επιπλέον, οι πυροσβεστήρες οχημάτων που χρήζουν συντήρησης είναι οι κάτωθι: 

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

PA 6 Kg 43 

PA 2 Kg 19 

PA 1 Kg 1 

 

B. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

      Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής 

Προσφοράς (αναγράφει στην εξωτερική του όψη τον τίτλο «Τεχνική Προσφορά», το όνομα 

του προσφέροντος και το διαγωνισμό/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία 

υποβάλλεται). Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας σε ισχύ, της συμμετέχουσας από την Αρμόδια Υπηρεσία. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με τα στοιχεία του τεχνικού υπεύθυνου (αρμόδιο άτομο) 

που έχει οριστεί από την αναγνωρισμένη συμμετέχουσα εταιρεία. 

3. Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η υπαλληλική ή επαγγελματική σχέση του τεχνικού 

υπεύθυνου με τη συμμετέχουσα εταιρεία. 

 

Γ. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 

Προσφοράς (αναγράφει στην εξωτερική του όψη τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά», το 

όνομα του προσφέροντος και το διαγωνισμό/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 

οποία υποβάλλεται). Στην οικονομική τους προσφορά, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο τον συνημμένο Πίνακα 

Τιμών. Για την ανάδειξη του μειοδότη θα χρησιμοποιηθούν: 

 Για τους πυροσβεστήρες σκόνης η σχέση X Pa= 0,4*A + 0,6*B + 0,1*Γ + 0,7*Δ, όπου Α 

θα είναι το κόστος του ελέγχου, Β το κόστος περαιτέρω ελέγχου και ανανέωσης 

γόμωσης, Γ το κόστος εργαστηριακού ελέγχου και ανανέωσης γόμωσης των 

πυροσβεστήρων και Δ η τιμή κιλού σκόνης. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την 

χαμηλότερη βαθμολογία ΧPa. 

 Για τους πυροσβεστήρες CO2 η σχέση X CO2= 0,4*A + 0,6*B + 0,1*Γ, όπου Α θα είναι 

το κόστος του ελέγχου, Β το κόστος περαιτέρω ελέγχου και ανανέωση γόμωσης, Γ το 

κόστος εργαστηριακού ελέγχου και ανανέωσης γόμωσης των πυροσβεστήρων. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη βαθμολογία X CO2. 



Οι παραπάνω σχέσεις υιοθετούνται για πρακτικούς λόγους σύγκρισης των προσφορών, 

ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη μειοδότη. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχων με τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή που θα προκύψει από τους ανωτέρω τύπους. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  60 ημέρες, ενώ επιτρέπεται κατάτμηση της υπηρεσίας 

μεταξύ των δύο κατηγοριών πυροσβεστήρων (Ξηράς κόνεως και CO2). Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος της αιτούμενης προμήθειας, αλλά για 

το σύνολο της κάθε κατηγορίας. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών 

από το Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ 

ΑΕΠΠ. 

 

Γ. Λοιποί όροι-υποχρεώσεις αναδόχου 

  Οι εργασίες συντήρησης των φορητών πυροσβεστήρων θα υλοποιηθούν βάσει της 

ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 618/43/2005 και της σχετικής τροποποίησης με την 

17230/671/2005) 

 Πριν το κλείσιμο του πυροσβεστήρα πρέπει να τοποθετείται στο στόμιο του δοχείου 

δακτύλιος, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και υποδεικνύει πως ο πυροσβεστήρας 

έχει συντηρηθεί. Ο δακτύλιος αυτός, μαύρου χρώματος για το 2019, πρέπει να είναι από 

σκληρό-συμπαγές πλαστικό και να μη λυγίζει ή τσαλακώνεται. Επιπλέον, πρέπει να 

τοποθετείται κατάλληλη σήμανση και μέσα στο σιφόνι του πυροσβεστήρα. Κατά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας θα διεξαχθεί δειγματοληπτικός έλεγχος.  

 Οι προς έλεγχο πυροσβεστήρες βρίσκονται διάσπαρτοι στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ 

ΑΕ και ο ανάδοχος θα χρειαστεί να επισκεφτεί τουλάχιστον πενήντα (50) διαφορετικούς 

χώρους μετά από υπόδειξη των αρμοδίων υπαλλήλων. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφήνει σε κάθε εγκατάσταση και για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκέσει η συντήρηση των πυροσβεστήρων της εγκατάστασης, ικανό αριθμό 

πυροσβεστήρων για την ασφάλεια της εγκατάστασης και των υπαλλήλων που 

απασχολούνται εντός της. 

 Η εκτέλεση των υπηρεσιών αναγόμωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο 

μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για έναν 

επιπλέον μήνα. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα  Λίλη Ελευθερία στο τηλ. 

2310 966929.  

 

   

 Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 



 

Πίνακας Τιμών 

 

 

 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

+ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΓΟΜΩΣΗΣ 

ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

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 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ + 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 

Συνολικό 
Κόστος (σχέση 
υπολογισμού 

XCO2= 0,4*A + 
0,6*B + 0,1*Γ) 

CO2 5-6KG 79 
…….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

CO2 14,5 KG 1 

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

 

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 6KG 179 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

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

PA 12KG 45 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

PA 2KG 19 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 

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

PA 12 KG οροφής 9 …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ …….....€ 


