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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Κζρκυρα 22/02/2019
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/ 940 /φ. 15-19
Προσ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Σαχ. Δ/νςη: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Πληρ.: Α. Κόνταρησ
Σηλ.: 26610-87653
Fax: 26610-87632
e-mail: dty@ionio.gr

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟΝ ΙΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ Ι.Π. με μζριμνα τησ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
για το ζργο:
«ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΣΙ-ΣΑΒΜ, ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ, ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σφποσ Ζργου:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ
Τπθρεςία
«ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ
ΣΙ-ΣΑΒΜ, ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ, ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

34144213-4
5.000 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α)

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ 2019

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
1 Μαρτίου 2019 και ϊρα 14:00
(Οι ζγγραφεσ προςφορζσ θα πρζπει να
κατατίθενται, κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και
ώρεσ, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιζλθουν ςτην Αναθζτουςα Αρχή το
αργότερο μζχρι):
Σόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:
το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκθ 72
Σθλ: 26610-87646
Παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων επί τθλ.: 26610-87653
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το αντικείμενο
του διαγωνιςμοφ:

Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ όπωσ
παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχήσ ςτον οποίο θα περιζχονται τα
κάτωθι:
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ (επιςυνάπτεται δείγμα) του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι:
α)βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ με δικαίωμα υπογραφισ
των βιβλίων ετιςιου ελζγχου και ςυντιρθςθσ μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ
β)ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
γ)πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Πρόςκλθςθ,
δ)μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. 1 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016,
ε)δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016 καταςτάςεισ,
ςτ)είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
η)είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
2.φραγιςμζνοσ φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ
Οι προςφορζσ καταχωροφνται από τθν επιτροπι ςε πρακτικό και ιςχφουν για εξιντα (60) θμζρεσ
από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι).
Δικαίωμα ενςτάςεων επί τθσ αποφάςεωσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ δίνεται εντόσ πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ των πρακτικϊν κατακφρωςθσ .
Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κα γίνει μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ υγκλιτου για τθν
επικφρωςθ των Πρακτικϊν του Διαγωνιςμοφ το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
παραπάνω θμερομθνία.
Η εκτζλεςθ του ζργου αφορά το διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2019.
Σο ωσ άνω ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι (Παράρτθμα Ι).
Η δαπάνθ κα καλυφκεί τον Σακτικό Προχπολογιςμό ζτουσ 2019.
Η πλθρωμι τθσ δαπάνθσ δφναται να εκτελείται τμθματικά και αφοφ ςυνταχκεί πρωτόκολλο καλισ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ανά κτιριο, ανά ζλεγχο και ανά ςφςτθμα.
Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ειςφορζσ, κρατιςεισ κακϊσ και αυτζσ υπζρ τρίτων που
ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν
πθγι χρθματοδότθςθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πάρουν πλθροφορίεσ και ζντυπα για τθν υποβολι προςφοράσ ςτο
διαγωνιςμό από τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Ι.Π. (Νζο Κτίριο, Ιωάννου Θεοτόκθ 72,
ιςόγειο κτιρίου) τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 10.00 -12.00 (τθλ. 26610- 87653, 87650).
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται θλεκτρονικά τα τεφχθ τθσ πρόςκλθςθσ από τθν
ιςτοςελίδα του Ι.Π. www.ionio.gr.

Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των όρων
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.
Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων, ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, κα υποβάλει ςτθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τα κάτωκι
αναφερόμενα δικαιολογθτικά:
1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ, για:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1),
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ
δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2),
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48),
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ
173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305).
ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ,
τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.
Τπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά πρόςωπα, οι
διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου του υνεταιριςμοφ.
2.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
3.Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα
δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία
προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να
προκφπτουν:
- Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το νομικό
πρόςωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από
τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.



τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα από
τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.

4.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, όπου να
αναγράφεται ότι:
Α. θ εταιρεία δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ και δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει
τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία.
Β. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

Ες. Διαν.:
-υντονιςτι Τπθρεςιϊν Ι.Π.
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη τησ
Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

«ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΣΙ-ΣΑΒΜ, ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ, ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Η ετιςια ςυντιρθςθ των αντλθτικϊν και πυροςβεςτικϊν ςυγκροτθμάτων, κα περιλαμβάνει, ανά
κτιριο, τα κάτωκι:
Α. ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ
• Αντικατάςταςθ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ)
• Αντικατάςταςθ δοχείου διαςτολισ 80 λίτρων
• Αντικατάςταςθ αντικραδαςματικου 5’’του πετρελαιοκινθτιρα
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου, φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα
•Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ θλεκτροκινθτιρων
Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ωσ ανωτζρω ςυντιρθςθσ απαιτείται δφο φορζσ τον χρόνο, να εκτελεςτοφν
τα κάτωκι:
• Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ με δοκιμαςτικι λειτουργία
του
• Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν
φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
• Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του
δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
• Ζλεγχοσ ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
• Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και ςτουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν
• Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα
• Ζλεγχοσ πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ
Προχπολογιςμόσ: 1.200,00 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Β. ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ και ΣΙ-ΣΑΒΜ
Η ςυντιρθςθ των αντλθτικϊν και πυροςβεςτικϊν ςυγκροτθμάτων των κτθρίων τθσ Ιονίου
Ακαδθμίασ και του κτθρίου ΣΙ-ΣΑΒΜ, κα περιλαμβάνει, ανά κτιριο, τα κάτωκι:
(α) Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται να εκτελεςτοφν τρεισ φορζσ τα κάτωκι:
•Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ με δοκιμαςτικι λειτουργία
του
•Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν
φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
•Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου
καταιονιςμοφ (springler)
•Ζλεγχοσ των πυροςβεςτικϊν ερμαρίων αν φζρουν τα απαραίτθτα εξαρτιματα (αυλό,
ταχυςυνδΖςμουσ, μάνικα ) και τθσ καλισ κατάςταςθσ αυτϊν, με άμεςθ ενθμζρωςθ για τυχόν
προβλιματα.
•Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
•Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και τουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν.
•Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα.
•Ζλεγχοσ του πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ

(β) Προλθπτικι ςυντιρθςθ του πετρελαιοκινθτιρα του αντλθτικοφ-πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
θ οποία κα περιλαμβάνει:
• Ζλεγχοσ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ) και αντικατάςταςθ του
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου ,φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα
το κτιριο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ κα γίνει προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτροβάνασ 2 ιντςϊν για
τθν πλιρωςθ δεξαμενισ του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
Προχπολογιςμόσ: 2.600,00 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ).
Γ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(α) Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται να εκτελεςτοφν τρεισ φορζσ τα κάτωκι:
•Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ με δοκιμαςτικι λειτουργία
του θ οποία κα γίνει για πρϊτθ φορά μετά τθν εγκατάςταςι του.
•Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν
φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
•Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου
καταιονιςμοφ (springler)
•Ζλεγχοσ των πυροςβεςτικϊν ερμαρίων αν φζρουν τα απαραίτθτα εξαρτιματα (αυλό,
ταχυςυνδζςμουσ, μάνικα ) και τθσ καλισ κατάςταςθσ αυτϊν, με άμεςθ ενθμζρωςθ για τυχόν
προβλιματα.
•Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
•Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και τουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν.
•Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα.
•Ζλεγχοσ του πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ
(β) Προλθπτικι ςυντιρθςθ του πετρελαιοκινθτιρα του αντλθτικοφ-πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
θ οποία κα περιλαμβάνει:
• Ζλεγχοσ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ) και αντικατάςταςθ του
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου ,φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα
Προχπολογιςμόσ: 1.200,00 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ).
Η αποκατάςταςθ βλαβϊν που κα διαπιςτωκοφν από τουσ ανωτζρω ελζγχουσ ι κα προκφψουν από
τθ χριςθ των δικτφων δεν περιλαμβάνονται ςτα ανωτζρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ημερομηνία,
Προσ:

Σο Σμήμα υντήρηςησ και Σεχνικήσ
Τποςτήριξησ τησ ΔΣΤ του Ι. Π.

τοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………
Διεφθυνςη:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ και αποδεχόμενοσ πλήρωσ τουσ όρουσ τησ
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 940 /φ.15-19/22-2-2019 πρόςκληςησ προςφζρω για το ζργο:
«ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΣΙ-ΣΑΒΜ, ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ, ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
Περιγραφή
Α. ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ
• Αντικατάςταςθ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ)
• Αντικατάςταςθ δοχείου διαςτολισ 80 λίτρων
• Αντικατάςταςθ αντικραδαςματικου 5’’του πετρελαιοκινθτιρα
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου, φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα
• Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ θλεκτροκινθτιρων
•Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
με δοκιμαςτικι λειτουργία του
•Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων
τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου
καταιονιςμοφ (springler)
•Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των
πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
•Ζλεγχοσ ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφ
ςυγκροτιματοσ
•Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και ςτουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν
•Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα
•Ζλεγχοσ πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ

υνολική αξία
ςυμπ/νου ΦΠΑ (€)

Β. ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
•Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
με δοκιμαςτικι λειτουργία του
•Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων
τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου
καταιονιςμοφ (springler)
•Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των
πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
•Ζλεγχοσ των πυροςβεςτικϊν ερμαρίων αν φζρουν τα απαραίτθτα
εξαρτιματα (αυλό, ταχυςυνδεςμουσ, μάνικα ) και τθσ καλισ
κατάςταςθσ αυτϊν, με άμεςθ ενθμζρωςθ για τυχόν προβλιματα.
•Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφπιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
•Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και τουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν.
•Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα.
•Ζλεγχοσ του πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ
ςυγκροτιματοσ.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ
 Προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτροβάνασ 2 ιντςϊν ςτθν παροχι
πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ
• Ζλεγχοσ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ) και αντικατάςταςθ του
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου ,φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα
Γ. ΣΙ-ΣΑΒΜ
•Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
με δοκιμαςτικι λειτουργία του
•Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων
τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου
καταιονιςμοφ (springler)
•Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των
πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
•Ζλεγχοσ των πυροςβεςτικϊν ερμαρίων αν φζρουν τα απαραίτθτα
εξαρτιματα (αυλό, ταχυςυνδεςμουσ, μάνικα ) και τθσ καλισ κατάςταςθσ
αυτϊν, με άμεςθ ενθμζρωςθ για τυχόν προβλιματα.
•Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφπιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
•Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και τουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν.
•Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα.
•Ζλεγχοσ του πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ
ςυγκροτιματοσ.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ
• Ζλεγχοσ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ) και αντικατάςταςθ του
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου, φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα

Δ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
•Ζλεγχοσ ετοιμότθτασ του αυτόματου πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ
με δοκιμαςτικι λειτουργία του
•Ζλεγχοσ των πιζςεων για τυχόν διαρροζσ των ςωλθνϊςεων
τροφοδοςίασ των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου
καταιονιςμοφ (springler)
•Δοκιμι και ζλεγχοσ τθσ πίεςθσ ςτουσ κλάδουσ δικτφου των
πυροςβεςτικϊν φωλιϊν και του δικτφου καταιονιςμοφ (springler)
•Ζλεγχοσ των πυροςβεςτικϊν ερμαρίων αν φζρουν τα απαραίτθτα
εξαρτιματα (αυλό, ταχυςυνδεςμουσ, μάνικα ) και τθσ καλισ κατάςταςθσ
αυτϊν, με άμεςθ ενθμζρωςθ για τυχόν προβλιματα.
•Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων πιεηοςτατικϊν εντολϊν πυροςβεςτικοφπιεςτικοφ ςυγκροτιματοσ.
•Ζλεγχοσ ςτισ αντλίεσ και τουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ των αντλιϊν.
•Ζλεγχοσ πιεςτικϊν δοχείων ςυγκροτιματοσ και ςυμπλιρωςθ αζρα.
•Ζλεγχοσ του πίνακα αυτοματιςμοφ πυροςβεςτικοφ-πιεςτικοφ
ςυγκροτιματοσ.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ νεροφ
• Ζλεγχοσ ςυςςωρευτι (μπαταρίασ) και αντικατάςταςθ του
• Ζλεγχοσ ςτάκμθσ καυςίμου και λιπαντελαίου
• Αντικατάςταςθ λιπαντελαίου ,φίλτρων λαδιοφ και καυςίμου
• Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα

φνολο: ……………………………….. € (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

