ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ:2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα: 13/09/2019
Αρ. Πρωτ.: -26892-

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια
πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών και αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου έτους 2019, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για
συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου έτους
2019, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθμ. Πρωτ. 25462/03-09-2019 και την επισυναπτόμενη
μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ενώ η δέσμευση της πίστωσης
έγινε με τις αριθμ. 1072 και 1073/09-09-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.794,40€ με το Φ.Π.Α. (3.060,00 χωρίς Φ.Π.Α.)
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
ημερομηνία λήξεως των πυροσβεστήρων
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η
μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Η εταιρία που θα προβεί στην αναγόμωση καθώς και στις λοιπές εργασίες συντήρησης θα πρέπει
να είναι αναγνωρισμένη εταιρία επανελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
Στη δαπάνη αναγόμωσης συμπαριλαμβάνονται η προμήθεια σκόνης, οι εργασίες ελέγχου,
συντήρησης, αναγόμωσης και τυχόν υδραυλικής δοκιμής, οποιαδήποτε μικροεπισκευή για την
καλή λειτουργία του πυροσβεστήρα, η παραλαβή και επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων στις
καθορισμένες θέσεις, από τις οποίες αποσπάστηκαν.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη
18/09/2019 και ώρα 10:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις εργασίες……………………………..
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986, ότι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον
Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα):
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα
συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ
ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ), κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο
το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους.
3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του (Ν.
4605/01-04-2019).
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος
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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (Ν. 4605/01-04-2019).

6) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας
Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από
την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019).
7) Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

8) Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου,
συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
9) Πιστοποιητικό επάρκειας, αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση
πυροσβεστήρων

10) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
1. Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται
αυτούς ανεπιφύλακτα.

2. Τηρούν τα όσα αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου, και αναγόμωσης
πυροσβεστήρων και αναφέρονται στην
αρ.17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005)

Κ.Υ.Α.618/43/05

(ΦΕΚ

52/Β/2005)

και

στην

3. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
4. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι
ακόλουθοι:…

5. Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση (αρ. 4) ( Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1
του Ν. 4412/2016), η υποχρέωση δήλωσης σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αφορά:


Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, κα Δερμεντζή Ζωή
στο τηλ. 2521350715.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Δράμα, 03-09-2019
Αρ. Πρωτ.:-25462-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2521350688
E-mail: athan@dimosdramas.gr

Προς: Τμήμα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
Κοιν.: Τμήμα Προμηθειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων
κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου έτους 2019».
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρηση-αναγόμωση
πυροσβεστήρων κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου έτους 2019
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του παλαιού υλικού
γόμωσης των πυροσβεστήρων μαζί με τις απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την
εξωτερική επιθεώρηση και τον έλεγχο του δοχείου και του μηχανισμού, το άνοιγμα, την
αντικατάσταση του υλικού, το κλείσιμο, υδραυλικό έλεγχο όπου απαιτείται και την έκδοση
πιστοποιητικού αναγόμωσης. Οι εν λόγω πυροσβεστήρες βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις
του Δήμου μας όπως, Παλαιό Δημαρχείο επί της Πλατείας Ελευθερίας 1, στα κοινοτικά
καταστήματα και πολιτιστικά κέντρα αυτών, στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού επί της οδού
Ν.Παρμενίδη 6, στα Α' Κοιμητήρια, στο αμαξοστάσιο μας καθώς και στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Δήμου μας, σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:
- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και
κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007),
- της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/20085
- της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018),
 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 της Κ.Υ.Α. αρ.618/43/05 (ΦΕΚ αρ.52/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.17230/671/05(ΦΕΚ
αρ.1218/Β/2005)
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 3.794,40€ με τον Φ.Π.Α. 24% (3.060,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)
Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ψήφιση πίστωσης για τους κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:
Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρησηαναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών και αθλητικών
Κ.Α.
Προϋπολογισμός
εγκαταστάσεων του Δήμου
10.6662.02
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
1.825,90€
15.6662.12
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
1.968,50 €
CPV: 35111520-6 Πυροσβεστικός αφρός ή παρόμοιες ενώσεις
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
Αιμίλιος Αθανασίου
Συν: η μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διευθύνσεις:
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια
πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρησηαναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών και
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
CPV: 35111520-6 (Πυροσβεστικός αφρός ή παρόμοιες
ενώσεις)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.794,40 €

Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών και
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου έτους 2019».

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.794,40 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή Υπoχρεώσεων
Οικονομική Προσφορά

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διευθύνσεις:
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια
πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρησηαναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών και
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
CPV: 35111520-6(Πυροσβεστικός αφρός ή
παρόμοιες ενώσεις
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.794,40 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια Πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρηση-αναγόμωση
πυροσβεστήρων κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» σύμφωνα με τα αρ.21581/2019 και
24715/2019 Υπηρεσιακά σημειώματα των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού.
Η
προμήθεια
πυροσβεστικών
ειδών-σκόνης
για
την
συντήρηση-αναγόμωση
πυροσβεστήρων κτιριακών-αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου περιλαμβάνει την
αντικατάσταση του παλαιού υλικού γόμωσης των πυροσβεστήρων μαζί με τις απαιτούμενες
εργασίες και συγκεκριμένα, την εξωτερική επιθεώρηση και τον έλεγχο του δοχείου και του
μηχανισμού, το άνοιγμα, την αντικατάσταση του υλικού, το κλείσιμο, τον υδραυλικό έλεγχο όπου
απαιτείται και την έκδοση πιστοποιητικού αναγόμωσης. Οι εν λόγω πυροσβεστήρες βρίσκονται:
Α.Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου μας όπως, Παλαιό Δημαρχείο επί της Πλατείας
Ελευθερίας 1, στα κοινοτικά καταστήματα και πολιτιστικά κέντρα αυτών, στην υπηρεσία
ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Ν.Παρμενίδη 6, στα Α' Κοιμητήρια, καθώς και στο αμαξοστάσιο
του Δήμου κ.λ.π., σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΤΙΡΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
Ξηράς
Ξηράς
Ξηράς
Κόνεως Κόνεως Κόνεως
PA 3kg PA 6kg PA 12Kg

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

12

CO2

Ξηράς
Ξηράς Κόνεως
Κόνεως
Οροφής PA
Οροφής PA
12Kg
6Kg

2

ΚΕΠ ΔΡΑΜΑΣ

2

Κ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

2

1

Κ.ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

3

1

Κ.ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

2

Κ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

3

Κ.ΣΚΑΛΩΤΗΣ

2

Κ.ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ

3

Κ.ΧΩΡΙΣΤΗΣ

3

1

Κ.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

3

1

Κ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

2

Κ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

2

Κ.ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

2

Κ.ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

1

1
1
1

2

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Α'

2

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Β'

2

ΟΡΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

19

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ

1

2

ΣΥΝΟΛΑ

2

64

2

1

1

1

1
4

7

1

8

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86

Για την αναγόμωση των ανωτέρω πυροσβεστήρων θα απαιτηθούν:
540,00 (πεντακόσια σαράντα) κιλά σκόνης A.B.C.E. 40%
35,00 (τριάντα πέντε) κιλά διοξειδίου (CO2)
Β.Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΓΗΠΕΔΑ/ΑΘΛ.ΕΓΚΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ξηράς Ξηράς Ξηράς
Κόνεως Κόνεως Κόνεως
PA 3kg PA 6kg
PA
12Kg
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

1

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

2

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

1

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

2

Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ

3

ΑΡΚΑΔΙΚΟ

1

Ν.ΑΜΙΣΟΣ

1

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

2

ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

1

ΧΩΡΙΣΤΗ

2

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

1

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

1

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

1

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

2

ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΡΟΥ

ΚΑΛΟΥ

4

ΦΟΥΣΚΩΤΟ

12

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ

2
ΣΤΑΔΙΟ

Ξηράς
Κόνεως
Οροφής PA
6Kg

Ξηράς Κόνεως
Οροφής PA
12Kg

2

ΓΥΜΝ.ΚΑΛΟΥ
ΑΓΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ
ΔΡΑΜΑΣ

CO2 5kg

1

1

2

13

2

2

ΓΗΠΕΔΟ HANDBALL

9

4

1

ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΡΑΧΤΙΔΗ

26

1

1

2

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

17

3

1

1

ΣΥΝΟΛΑ

106

10

6

6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Για την αναγόμωση των ανωτέρω πυροσβεστήρων θα απαιτηθούν:

◦ 600,00 (εξακόσια) κιλά σκόνης A.B.C.E. 40%
◦ 25,00 (είκοσι πέντε) κιλά διοξειδίου (CO2)
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Κατά την συντήρηση-αναγόμωση θα απορροφηθούν όλες οι ποσότητες, τμηματικά, ανάλογα με την
ημερομηνία λήξης των πυροσβεστήρων.
Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων καθώς και οι λοιπές εργασίες ελέγχου, συντήρησης και
υδραυλικής δοκιμής θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ
αρ.52/Β/2005), όπως τροποιήθηκε με την αρ.17230/671/2005 (ΦΕΚ αρ.1218/Β/2005), την εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»
και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης
πυροσβεστήρων και με τυχόν άλλες αποφάσεις και εγκυκλίους, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα
σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ.
Η εταιρία που θα προβεί στην αναγόμωση καθώς και στις λοιπές εργασίες συντήρησης θα πρέπει
να είναι αναγνωρισμένη εταιρία επανελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Συγκεκριμένα
θα πρέπει να διαθέτει:
a.
άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
b.
πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού
ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων,
c.
πιστοποιητικό επάρκειας, αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και
αναγόμωση πυροσβεστήρων
d.
πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
Επιπλέον θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί τα όσα αφορούν τις διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου, και αναγόμωσης πυροσβεστήρων και αναφέρονται στην Κ.Υ.Α.618/43/05
(ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην αρ.17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005)
Κατά τη διάρκεια της συντήρησης κανένα κτίριο/εγκατάσταση/όχημα δεν θα παραμένει χωρίς
πυροπροστασία επομένως ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαθιστά τουλάχιστον το 50% των προς
συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων με νέους, τους οποίους θα παραλαμβάνει όταν θα παραδίδει
τους συντηρημένους-αναγομωμένους πυροσβεστήρες.
Μετά τη συντήρηση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους πυροσβεστήρες σε άριστη
κατάσταση και στα σημεία από όπου παρελήφθησαν, συνοδευόμενοι από υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86, σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Οι παραδοτέοι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη ανάγλυφη σήμανση, βάσει του άρθρου 4
Κ.Υ.Α. αρ.618/43/05 (ΦΕΚ αρ.52/Β/2005) και ο ανάδοχος θα εγγυάται για την καλή λειτουργία τους στο
ενδιάμεσο διάστημα.
Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη.
Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής
προσφοράς.
Στη δαπάνη αναγόμωσης συμπαριλαμβάνονται η προμήθεια σκόνης, οι εργασίες ελέγχου,
συντήρησης, αναγόμωσης και τυχόν υδραυλικής δοκιμής, οποιαδήποτε μικροεπισκευή για την
καλή λειτουργία του πυροσβεστήρα, η παραλαβή και επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων στις
καθορισμένες θέσεις, από τις οποίες αποσπάστηκαν.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 3.794,40€ με τον Φ.Π.Α. 24% (3.060,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.
Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο,
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους του φορείς
που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Προγραμματισμού,Οργάνωσης
& Πληροφορικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διευθύνσεις:
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για
συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων
κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου
CPV: 35111520-6 Πυροσβεστικός αφρός ή
παρόμοιες ενώσεις
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.794,40 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών
Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις

του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007),
- της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/20085
 της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018),
 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 της Κ.Υ.Α. αρ.618/43/05 (ΦΕΚ αρ.52/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε με την
αρ.17230/671/05(ΦΕΚ αρ.1218/Β/2005)
-του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις»
-του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων &
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……»
Επίσης, διέπεται από τις διατάξεις κανονιστικών πράξεων, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, καθώς και από το σύνολο των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην συγγραφή
υποχρεώσεων.
Άρθρο 3ο
Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ'ευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
με τις τροποποιήσεις του και ιδίως του Ν.4605/2019(ΦΕΚ αρ.52/01.04.2019/τ.Α').
Άρθρο 4ο

Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
α. η τεχνική έκθεση
β. ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ. συγγραφή υποχρεώσεων
δ. η οικονομική προσφορά
Άρθρο 5ο
Τρόπος – Τόπος Παραλαβής
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η
μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και
παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των
πυροσβεστήρων.Μετά τη συντήρηση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους
πυροσβεστήρες σε άριστη κατάσταση και στα σημεία από όπου παρελήφθησαν. Σε περίπτωση που κατά
τον έλεγχο, κάποιος πυροσβεστήρας κριθεί ακατάλληλος θα επιστρέφεται στην Υπηρεσία,
συνοδευόμενος από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ακαταλληλότητας.

Άρθρο 6ο
Χρόνος Παράδοσης – Δέσμευση Τιμών
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
ημερομηνία λήξης των πυροσβεστήρων,κατά την διάρκεια της οποίας ο προμηθευτής δεσμεύεται για
τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.
Άρθρο 7ο
Πλημμελής Προμήθεια-Συντήρηση
Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων καθώς και οι λοιπές εργασίες ελέγχου, συντήρησης και
υδραυλικής δοκιμής θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ
αρ.52/Β/2005), όπως τροποιήθηκε με την αρ.17230/671/2005 (ΦΕΚ αρ.1218/Β/2005), την εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»
και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης
πυροσβεστήρων, τυχόν άλλες αποφάσεις και εγκυκλίους, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά
πρότυπα ΕΛΟΤ.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών.
Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του
προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο
Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Άρθρο 9ο

Παραλαβή Ειδών – Πληρωμές
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με την αριθμ. 716/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται
τμηματικά, με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 200 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 10ο
Ειδικοί όροι
Οι ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πρυροσβεστήρων ενώ τα υλικά θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προγραμματισμού,Οργάνωσης
& Πληροφορικής

Νικόλαος Ευαγγελίδης

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διευθύνσεις:
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για
συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών
καιι αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.794,40 €
CPV: 35111520-6 (Πυροσβεστικός αφρός ή
παρόμοιες ενώσεις)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο συνολικό 3.794,40€ (με ΦΠΑ 24%) και βαρύνει τους
παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2019:
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Κ.Α.
10.6662.02
15.6662.12


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α. 10.6662.02)

Α/Α
1
2

2.

Προϋπολογισμός
1.825,90 €
1.968,50 €

Είδος Προμήθειας
Πυροσβεστική σκόνη
Διοξείδιο CO2

Μονάδα
Μέτρησης
κιλά
κιλά

Τιμή
Μονάδας
540
2,50
35
3,50
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητα

Σύνολο
1.350,00 €
122,50 €
1.472,50 €
353,40 €
1.825,90 €

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α. 15.6662.12)

Α/Α

Είδος Προμήθειας

1

Πυροσβεστική σκόνη

2

Διοξείδιο CO2

Μονάδα
Μέτρησης
κιλά
κιλά

600

Τιμή
Μονάδας
2,50

25

3,50

Ποσότητα

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
1.500,00 €
87,50 €
1.587,50 €
381,00 €
1.968,50 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Προγραμματισμού,Οργάνωσης
& Πληροφορικής

Νικόλαος Ευαγγελίδης

Δήμος Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

” Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για συντήρηση-αναγόμωση
πυροσβεστήρων κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου”

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α

Μονάδα
Μέτρησης
κιλά

Είδος Προμήθειας

1

Πυροσβεστική σκόνη

2

Διοξείδιο CO2

κιλά

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

1.140,00
60,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα

/

/2019

