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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
που βρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου
210, Καλλιθέα, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
(άρθρο 118 του ν. 4412/2016)
-

Προϋπολογισμός 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Καθαρή τιμή 1.850,00 €, ΦΠΑ 444,00 €

-

CPV 75251000-0
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
κατ’ αποκοπή τιμή

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.
Ν.Π.Δ.Δ.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του

ν.

4412/2016

(Α'

147)

«Δημόσιες

Συμβάσεις

Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. της Κ.Υ.Α. αριθ. 117384/2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
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μελετών

και

παροχής

τεχνικών

και

λοιπών

συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
3. του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων,

δικαιώματα

ατόμων

με

αναπηρίες

και

άλλες

διατάξεις»
4. του

Ν.3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της Αδειοδότησης

Τεχνικών Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και
Επιχειρηματικών Πάρκων και Άλλες Διατάξεις».
5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. του

ν.

4250/2014

(Α'

74)

«Διοικητικές

Απλουστεύσεις

-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών

οργάνων

στο

διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»
10.

του

Νόµου

3861/2010

(Φ.Ε.Κ.

112/13-07-2010)

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11.

των

σε

εκτέλεση

των

ανωτέρω

νόμων

εκδοθεισών

κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
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ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,

καθώς

ασφαλιστικού,

και

του

εργατικού,

συνόλου

κοινωνικού,

των

διατάξεων

του

περιβαλλοντικού

και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας

σύμβασης,

έστω

και

αν

δεν

αναφέρονται

ρητά

παραπάνω,
12.

Η με αριθμό ΠΟΛ 1061/24.05.2016 του Υπουργείου

Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με
την κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για
την

εφαρμογή

της

συμφωνίας

δημοσιονομικών

στόχων

και

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την
αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24%.
13.

Της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει µε την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005, αναφορικά µε τις
Αναγνωρισµένες Εταιρείες και τα Αρµόδια Άτοµα, που ασχολούνται
µε τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης
πυροσβεστήρων
14.

Του

Π.Δ.

41/2018,

ΦΕΚ

80/Α/07.05.2018

με

τον

Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων
15.

Της με αριθμό πρωτ. 1254/25.5.2020 εισήγηση προς το ΔΣ

του ΚΕΑΤ
16.

Της με αριθμό ΕΗΔ 12/728/28.5.2020 απόφαση του ΔΣ

του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: ΨΝΑΨ469ΗΜΕ-Μ01) με την οποία εγκρίνεται η
δαπάνη ποσού 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις
προαναφερόμενες υπηρεσίες,
17.

Της με αριθμό 215/17.6.2020 απόφασης δέσμευσης (ΑΔΑ:

Ω03Ο469ΗΜΕ-9ΡΒ)

ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών
προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή
και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
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αντικείμενο της παρούσης και είναι πιστοποιημένες Αναγνωρισµένες
Εταιρείες ή πιστοποιηµένα Αρµόδια Άτοµα, να υποβάλλουν έγγραφες
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για υπηρεσίες ετήσιου ελέγχου
στο

κεντρικό

κτίριο

του

ΚΕΑΤ,

προϋπολογισμού

2.294,00

€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομικά
τιμή κατ’ αποκοπή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889, αριθ. Απόφασης Δέσμευσης
215/17.6.2020
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αφορά υπηρεσίες ελέγχου των πυροσβεστήρων στις
κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210) με σκοπό την
αναγόμωση ή αντικατάστασή τους.
Πιο συγκεκριμένα αφορά τον έλεγχο:
74 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 κιλών.
14 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 κιλών
1 τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25 κιλών
2 πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 6 κιλών
2 πυροσβεστήρων οροφής CO2 6 κιλών
12 πυροσβεστήρων CO2 5-6 κιλών
3 πυροσβεστήρων CO2 12 κιλών
3 πυροσβεστήρων αυτόματης ενεργοποίησης ξηράς κόνεως 25
κιλών με τους αντίστοιχους πυροκροτητές τους
16 φιαλών CO2 45 κιλών,
1 φιάλης CO2 30 κιλών αυτόματης ενεργοποίησης.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και έλεγχος των
5 φιαλών ενεργοποίησης («πιλότων») των συστοιχιών κατάσβεσης. Ακόμη
περιλαμβάνεται ο έλεγχος όλων των συνδεσμολογιών των συστοιχιών
(φθαρμένες σωληνώσεις – συνδέσεις – πυροκροτητές -μαγνητικές κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία αναλυτική
κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και ο τύπος

των

πυροσβεστήρων που χρήζουν αναγόμωση, υδροστατική δοκιμή ή
4

καταστροφή και αντικατάσταση καθώς και κάθε είδους εξαρτήματα που
θα θεωρηθούν ακατάλληλα και επομένως θα πρέπει να αντικατασταθούν,
πέραν

εκείνων

παρεμβύσματα

που

χρήζουν

στεγανοποίησης

υποχρεωτική
κλείστρων,

αντικατάσταση
δακτύλιοι

όπως

επανελέγχου,

ασφάλειες περόνης κλπ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τη σύνδεση των
συστοιχιών κατάσβεσης με το σύστημα της πυρανίχνευσης ώστε το
σύστημα πυρόσβεσης να είναι συμβατό με αυτό της πυρανίχνευσης.
Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα καταστραφούν
και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής με
τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που χρειάζεται να αντικατασταθούν.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει στο σημείο μεταφοράς
τους πυροσβεστήρες των κτιρίων, αποσυνδέοντας και όσες φιάλες
συστοιχίας χρήζουν εργαστηριακό έλεγχο. Όλους τους πυροσβεστήρες
που θα απομακρύνει από τα κτίρια, θα τους επιστρέψει και θα τους
επανατοποθετήσει

στις

προβλεπόμενες

στα

σχέδια

της

μελέτης

πυρόσβεσης θέσεις, πλην εκείνων που θα καταστραφούν επειδή
πρόκειται

να

αντικατασταθούν

και

εκείνων

που

θα

χρειαστούν

αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή. Σε περίπτωση που η αναγόμωση και
υδραυλική δοκιμή θα ανατεθεί σε άλλον προμηθευτή, ο ανάδοχος
οφείλει να επιστρέψει όλες τις φιάλες σε ενδεδειγμένο από τη μελέτη
πυροπροστασίας σημείο στα κτίρια του ΚΕΑΤ.
Όλη η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43
(Φ.Ε.Κ.52/Β/2005) & 17230/671 (Φ.Ε.Κ. 1218/Β/2005) και την
Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/35, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση
καλής λειτουργίας προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα σφραγιστεί το
βιβλίο ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (κόκκινο βιβλίο) στο
αντίστοιχο πεδίο και θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.
Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι κρατήσεις που
αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η παρακράτηση
προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος 8% και β) κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
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0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και επ’αυτού του ποσού
κράτηση Χαρτοσήμου πλέον ΟΓΑ 3,6%, καθώς και όποια άλλη κράτηση
ήθελεν επιβληθεί ή προκύψει μέχρι τη στιγμή της εξόφλησης του οικείου
εντάλματος.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν

προσφορά σε

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210,
Καλλιθέα, 17675 έως την 25η μηνός Ιουνίου και ώρα 10.00 πρωινή.
Οι

προσφορές

μπορούν

να

κατατίθενται

ιδιοχείρως

ή

να

αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Κέντρον
Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα
Προσωπικού – Οικονομικού, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 176 75, 1ος
όροφος) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν σε μέρα και ώρα που θα ορίσει η
υπηρεσία από τριμελή επιτροπή αρμόδια για την αξιολόγηση των
προσφορών.
Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία
πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που φέρει ο φάκελος
της προσφοράς.
Προσφορές

οι

οποίες

θα

κατατεθούν

μετά

το

πέρας

της

καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
2. Επάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α. Προσφορά για υπηρεσίες ετήσιου ελέγχου των πυροσβεστήρων των
κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΕΑΤ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 210,
Καλλιθέα 176 75.
β. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο προσφοράς εσωκλείονται :
α) οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει την κατ’ αποκοπή τιμή
ελέγχου, καθώς και τις τιμές μονάδος για τον έλεγχο και αναγόμωση του
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κάθε είδους πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα
προσφοράς τιμών μονάδος για έλεγχο και αναγόμωση.

Οι τιμές

αναγράφονται σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο.
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι:
Έλαβαν

γνώση

των

όρων

της

παρούσας

πρόσκλησης

και

τους

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι έλαβαν γνώση των
συνθηκών πραγματοποίησης των εργασιών.
Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη
Δήλωση θα ζητηθεί προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών μόνον
από τον μειοδότη και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι:
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Υπεύθυνη Δήλωση ότι «Δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16 , όπως ισχύει».
Η παρούσα πρόσκληση θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(ΚΗΜΔΗΣ) και το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στο διαδικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.keat.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210 και
Σπάρτης, Καλλιθέα), τμήμα προσωπικού – οικονομικού, 1 ος όροφος,
τηλέφωνο 210 9531841 (Ελένη Μηλιαρονικολάκη).
Συν. 1 Πίνακας προσφοράς τιμών μονάδος

Η συντάξασα

Ελένη Μηλιαρονικολάκη

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Αζούκη
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Συν. 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
α/α

Είδος

Τιμή μονάδος
Ελέγχου(€/τεμ)

1
2
3
4

ξηράς κόνεως 6 κιλών
ξηράς κόνεως 12 κιλών
ξηράς κόνεως 25 κιλών
τροχήλατος ξηράς κόνεως 25 κιλών

5

ξηράς κόνεως 6 κιλών οροφής

6

οροφής CO2 6 κιλών

7

CO2 5-6 κιλών

8

CO2 12 κιλών

9

CO2 45 κιλών

10

CO2

30

κιλών

Τιμή μονάδος
Αναγόμωσης
(€/τεμ)

αυτόματης

ενεργοποίησης
11
12
13

αυτόματης ενεργοποίησης ξηράς
κόνεως 25 κιλών
πυροκροτητές
φιάλη αυτόματης ενεργοποίησης
(πιλότος)

8

