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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Η Σχολική Επιτροπή Β΄/Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας θα προβεί στην ανάθεση
παροχής εργασίας για τον περιοδικό Επανέλεγχο –Συντήρηση – Αναγόμωση
Πυροσβεστήρων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση μετά από άνοιγμα
κλειστών προσφορών.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά σε κλειστό
φάκελο, σύμφωνα με την μελέτη του Νομικού Προσώπου, μέχρι και την Τετάρτη 7/4/2021
και ώρα 13: 30 μ.μ., οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Β/θμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας αφού πρωτοκολληθούν από το Γενικό
Πρωτόκολλο του Δήμου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη ημέρα & ώρα 11:00 π.μ.
Όλες οι εργασίες επανελέγχου- συντήρησης- αναγόμωσης θα γίνουν σύμφωνα με τις
διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή την ΚΥΑ 618/43/2005(ΦΕΚ Β΄ 52), την ΚΥΑ
17230/671/2005(ΦΕΚ Β΄ 1218), άλλες ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ ή
άλλη νομοθεσία που πιθανώς θα ισχύει την ημερομηνία πραγματοποίησης των εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από Αναγνωρισμένη Εταιρεία επανελέγχουσυντήρησης- αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Η πιστοποίηση της εταιρείας διενεργείται από
Αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα
κατατεθούν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα(βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις κλπ)
Η συντήρηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των
πυροσβεστήρων μετά το τέλος των εργασιών. Εάν στην πορεία αυτών των εργασιών

διαπιστωθεί η φθορά κάποιου εξαρτήματος του πυροσβεστήρα( ασφάλεια , λάστιχο,
στόμιο, μανόμετρο κλπ.) θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα.
Σύμβαση για ένα (1) έτος και οι εργασίες θα γίνουν βάση της ημερομηνίας λήξεως του
εκάστοτε πυροσβεστήρα. Εκτιμάται ότι ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων είναι οι
εξής:
Α/Α
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2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Φορητός πυροσβεστήρας (ξηράς
κόνεως 6-12 kg)
Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς
κόνεως 6-12 kg
Φορητός πυροσβεστήρας
( CO2 6-12 kg)
Πυροσβεστικός σωλήνας χωρίς storz
20μ 8 bar 2’’
Χοάνη φορητού πυροσβεστήρα CO2

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τμχ

83

τμχ

15

τμχ

53

τμχ

8

τμχ

5

Ο αριθμός των πυροσβεστήρων μπορεί να κυμανθεί κατά ± 10%.
Στη τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά (Ο – ring, Προωθητικό
αέριο, Ασφάλεια περόνης, Δακτύλιος ελέγχου, Κορδόνι περόνης, Περόνη κλείστρου) για την
ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων καθώς και τυχόν υδραυλικές δοκιμές.
Καθώς και να επισυνάψετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως : αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.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.
Β) Φορολογική ενημερότητα
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
Δ) Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ
Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση σας δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού όπως αναφέρεται στον Ν.4412/2016 άρθρο 73 και 74.
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