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Κζρκυρα, 26-9-2022
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/ 3814 / φ. 8-22/ΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
Πλθρ.
Σθλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκθ 72, 49132
: . Παπαγεωργίου
: 26610 87653
: dty@ionio.gr

Αναρτητέο ςτο ΚΗΜΔΗΣ
(με μέριμνα τησ ΔΤΥ)

Προσ:

1.«ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»
pf21478@gmail.com
26610-22023
2.«ΠΤΡΟΜΟΡΦΗ»
piromorf@otenet.gr
26610-38889
3.PYROLEFKAS
info@pyrolefkas.gr
26450 25927-23230
4.«Αμπατηόγλου Α. Ουρανία - Ευαγγελία»
info@vestafire-kefalonia.gr
vestafire.system@gmail.com
26710-32438
5.«Λαλαγιάννθσ Νικόλαοσ (ΠΤΡ SOS)»
pyrsoszakynthou@yahoo.com
26950-45888
6.OLYMPIA
ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ ΠΑΝ. ΑΝΑΣΑΙΟ
olympia.pap@gmail.com
210-51443590, 210-5154501
8. ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡΟΣΤΟΛΗ αποκλειςτικά ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για τθν ανάκεςθ του ζργου «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου»

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Υπθρεςίασ:
Τίτλοσ Υπθρεςίασ:

Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ (άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)

CPV:
Συνολικι Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ

Η με ΑΔΑ: ΨΡΩ946Ψ8ΝΨ-4Λ Απόφαςθ του Ρρφτανθ
Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου

35111320-4 «Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ»
8.863,80€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
{7.143,80€ για Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ και
υδραυλικισ δοκιμισ πυροςβεςτιρων»
1.720,00€ για Ρρομικεια πυροςβεςτιρων}

Χρθματοδότθςθ:

22PROC011305062
2022-09-26
Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ οικ. ζτουσ 2022:
(ΚΑΕ 0889: 7.143,80€ για Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ
και υδραυλικισ δοκιμισ πυροςβεςτιρων»
ΚΑΕ 1899: 1.720,00€ για Ρρομικεια πυροςβεςτιρων)

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

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

Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
3-10-2022
Τόποσ και τρόποσ κατάκεςθσ
προςφορϊν:

Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Ρρωτόκολλο του Ι.Ρ.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
Τθλ: 26610-87609

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Β1. Αντικείμενο – Προχπολογιςμόσ
Σφμφωνα με τισ υπ’ αρικμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ Βϋ 52/3/2005) και 17230/671/2005 (ΦΕΚ
Βϋ1218) Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ, θ μζγιςτθ ηωι των πυροςβεςτιρων είναι 20 ζτθ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ 20ετίασ αυτισ κα πρζπει :
-να γίνεται ςυντιρθςθ κάκε ζτοσ,
-ςτο 5ο ζτοσ (από τθν καταςκευι τουσ) να υπόκεινται ςε περαιτζρω ςυντιρθςθ και
ανανζωςθ γόμωςθσ
-ςτο 10ο ζτοσ (από τθν καταςκευι τουσ) να υπόκεινται ςε εργαςτθριακό ζλεγχο
(υδραυλικι δοκιμι) και ανανζωςθ γόμωςθσ.
Στα πλαίςια εφαρμογισ των ςχετικϊν οδθγιϊν και ΚΥΑ υπάρχει ανάγκθ για εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ και εργαςτθριακοφ ζλεγχου των υπαρχόντων πυροςβεςτιρων
κακϊσ επίςθσ και αντικατάςταςθσ όςων, λόγω παρζλευςθσ χρόνου, δεν δφνανται να
ςυντθρθκοφν ι να αναγομωκοφν.
Οι εργαςίεσ που προβλζπονται να εκτελεςτοφν κατά περίπτωςθ είναι:
1. Ετιςια ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων:
 Ζλεγχοσ του δείκτθ αςφαλείασ και των ενδεικτικϊν μθχανιςμϊν για να
προςδιοριςτεί αν ο πυροςβεςτιρασ ζχει τεκεί ςε λειτουργία
 Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των ενδεικτικϊν μθχανιςμϊν πίεςθσ ϊςτε να διαπιςτωκεί
ότι αυτόσ λειτουργεί ελεφκερα ι ότι θ ενδεικνυόμενθ πίεςθ δεν είναι ζξω από τα
προκακοριςμζνα όρια.
 Εξωτερικόσ ζλεγχοσ του πυροςβεςτιρα ϊςτε να διαπιςτωκεί θ απουςία
διάβρωςθσ, κοιλωμάτων, χτυπθμάτων ι οποιαςδιποτε άλλθσ βλάβθσ που κα
μποροφςαν να περιορίςουν τθν αςφαλι λειτουργίασ του.
 Διεξοδικόσ ζλεγχοσ για διάβρωςθ, κοιλϊματα και χτυπιματα ι οποιαδιποτε
άλλθσ βλάβθ των πωμάτων και βαλβίδων, των δεικτϊν, του ελαςτικοφ ςωλινα και
του ςτομίου εκκζνωςθσ.
 Διεξοδικόσ ζλεγχοσ του εςωτερικοφ του ςϊματοσ του πυροςβεςτιρα για
διάβρωςθ, κοιλϊματα, εγκοπζσ χτυπιματα ι οποιαςδιποτε άλλθσ βλάβθσ τθσ
εςωτερικισ επζνδυςθσ με ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ.

άποψθσ
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Τθν εξζταςθ του πυροςβεςτιρα ϊςτε να εντοπιςτοφν τυχόν ςθμάδια πθγμάτων,
ςβολιαςμάτων ι ξζνων ςωμάτων ι οποιοδιποτε παράγοντα εμποδίηει τθν
ελεφκερθ ροι τθσ ςκόνθσ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςκόνθ κα πρζπει να
αντικαταςτακεί με αντίςτοιχθ περιεκτικότθτασ 40% κατά βάροσ, με δυνατότθτα
χριςθσ για όλα τα είδθ πυρκαγιϊν. Η χρθςιμοποιοφμενθ ςκόνθ κα πρζπει να
ςυνοδεφεται από το πιςτοποιθτικό τθσ εταιρείασ παραγωγισ τθσ.
Το ηφγιςμα του πυροςβεςτιρα (ιςχφει μόνο για τουσ CO 2) και τθ ςφγκριςθ τθσ
μάηασ του με αυτιν που είχε καταγραφεί όταν αυτόσ τζκθκε για πρϊτθ φορά ςε
λειτουργία, ϊςτε να μθν υπάρχει απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%.
Τον απαραίτθτο κακαριςμό, διόρκωςθ ι ανανζωςθ του αποςπϊμενου
μθχανιςμοφ λειτουργίασ και τον ζλεγχο ελεφκερθσ διακίνθςθσ κακϊσ και του
ςυςτιματοσ ελζγχου εκκζνωςθσ (εφόςον υπάρχει) και τθν προςκικθ λιπαντικοφ
ςτα κινοφμενα μζρθ και τα ςπειρϊματα όπωσ αυτά ςυνίςτανται από τον
καταςκευαςτι.
Τθν αλλαγι όλων των ςχετικϊν ςτεγανοποιθτικϊν δακτυλίων και παρεμβυςμάτων
ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον κανονιςμό και τθν αλλαγι των
προςαρμοηόμενων ςτον ελαςτικό ςωλινα διαφραγμάτων (όπου αυτά υπάρχουν)
Τθ ςυναρμολόγθςθ του πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
καταςκευαςτι και τθν επαναπροςαρμογι του διακόπτθ αςφαλείασ.
Τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ και του ευανάγνωςτου των οδθγιϊν λειτουργίασ και
τθν ςυμπλιρωςθ λεπτομερϊσ τθσ ετικζτασ ελζγχου, ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ.

2. Ρεραιτζρω ςυντιρθςθ και ανανζωςθ γόμωςθσ των πυροςβεςτιρων:
 Εξωτερικόσ ζλεγχοσ για διάβρωςθ, κοιλϊματα χτυπιματα
 Λφςιμο κλείςτρου, αντικατάςταςθ ςτεγανοποίθςθ , λίπανςθ κινουμζνων μερϊν
 Άδειαςμα περιεχομζνου και αναγόμωςθ του πυροςβεςτιρα με νζο υλικό
 Ειςαγωγι προωκθτικοφ αερίου
 Ζλεγχοσ ςτεγανοποίθςθσ πυροςβεςτιρα
 Τοποκζτθςθ ειδικοφ δακτυλίου ελζγχου μεταξφ ςϊματοσ και κλείςτρου
 Ρλιρθσ τοποκζτθςθ, δθλαδι μεταφορά προςκόμιςθ και ςτιριξθ μετά των
μικροχλικϊν και τθσ εργαςίασ.
 Εςωτερικι ςιμανςθ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρου ςιμανςθ CE. Θα αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία των
προδιαγραφϊν τουσ και του εργοςταςίου παραγωγισ τουσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να
ζχει τα πιςτοποιθτικά λειτουργίασ από τον αρμόδιο φορζα ςφμφωνα με τισ Υπουργικζσ
Αποφάςεισ ( ΚΥΑ 618/43/2005 και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ Βϋ1218).
Θα πρζπει να γράφετε ανεξίτθλα πάνω ςτουσ πυροςβεςτιρεσ θ θμερομθνία επανελζγχου
τουσ. Πλα τα υλικά κα πρζπει να είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ όςον αφορά το ςχιμα τθν ποιότθτα τισ διαςτάςεισ, τθν τελικι
επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ.
Πυροςβεςτιρασ Pa 6 kg.
Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ 6 kg ςκόνθσ ABC και καταςβεςτικι ικανότθτα 21A-113BCE. Το
δοχείο κα είναι μονόραφο. Θα διακζτει κλείςτρο με αςφαλιςτικό μεταλλικό μανόμετρο,
λάςτιχο εκτόξευςθσ ξθρισ ςκόνθσ με ιμάντα ςτιριξθσ του λάςτιχου και κα είναι
πιςτοποιθμζνοσ κατά CE και ΕΝ.
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Πυροςβεςτιρασ Pa 12 kg.
Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ 12 kg ςκόνθσ ABC και καταςβεςτικι ικανότθτα 21A-113BCE. Το
δοχείο κα είναι μονόραφο. Θα διακζτει κλείςτρο με αςφαλιςτικό μεταλλικό μανόμετρο,
λάςτιχο εκτόξευςθσ ξθρισ ςκόνθσ με ιμάντα ςτιριξθσ του λάςτιχου και κα είναι
πιςτοποιθμζνοσ κατά CE και ΕΝ.
Πυροςβεςτιρασ CO2 5 kg.
Καταςκευαςμζνοσ από ειδικό χάλυβα υψθλισ ποιότθτασ πάχουσ 5,5mm, βαμμζνο με
θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ φοφρνου RAL 3000 και RAL 7037 κλείςτρο τφπου
βαλβίδασ με αςφαλιςτικό υπερπίεςθσ και μεταλλικι περόνθ αςφαλείασ , λάςτιχο υψθλισ
πίεςθσ με χοάνθ εκτόξευςθσ από πολυπροπυλζνιο. Καταςβεςτικι ικανότθτα 55Β-Ε
Πυροςβεςτιρασ φορθτόσ οροφισ 12 Kg
Ο πυροςβεςτιρασ οροφισ είναι κατάλλθλοσ για τθν τοποκζτθςθ του ςε λεβθτοςτάςια, το
δοχείο του κα είναι κυλινδρικό με ςτεφάνι και καταςκευαςμζνο από λαμαρίνα βακιάσ
εξελάςεωσ και βαμμζνο με πολυεςτερικι ποφδρα.
Πλοι οι πυροςβεςτιρεσ κα τοποκετθκοφν με ςτθρίγματα ςτουσ τοίχουσ. Σε περίπτωςθ μθ
φπαρξθσ ςτθριγμάτων (για τουσ υπάρχοντεσ πυροςβεςτιρεσ) ι ςε περίπτωςθ
τοποκζτθςθσ νζων πυροςβεςτιρων, ο προμηθευτήσ είναι υπεφθυνοσ να τοποθετήςει νέα
ςτηρίγματα και να τουσ αναρτήςει.
Αναλυτικά o αρικμόσ και το είδοσ των πυροςβεςτιρων για ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ ι
προμικεια ανά νθςί και Ακινα, ανά κτίριο αναφζρεται παρακάτω:

Ι. ΚΕΡΚΤΡΑ
-Ιόνιοσ Ακαδθμία: ςυντιρθςθ είκοςι επτά (27) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),

προμικεια ενόσ (1) πυρ. Ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. ξθράσ
κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12), ςυντιρθςθ τριϊν (3) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
προμικεια ενόσ (1) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).
-Κτίριο Φοιτθτικισ Εςτίασ: ςυντιρθςθ εννζα (9) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),
αναγόμωςθ δζκα (10) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ τεςςάρων (4) πυρ.
ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν οροφισ, ςυντιρθςθ εννζα (9) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5
κιλϊν (CO2).
-Κτίριο ΣΙ-ΣΑΒΜ: ςυντιρθςθ πενιντα (50) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), προμικεια
δεκαεπτά (17) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), αναγόμωςθ οκτϊ (8) πυρ. ξθράσ κόνεωσ
12 κιλϊν (Pa12), ςυντιρθςθ οκτϊ (8) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
αναγόμωςθ ενόσ (1) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2) και αναγόμωςθ ενόσ (1)
πυρ. ξθράσ κόνεωσ 25 κιλϊν τροχιλατου.
-Κτίριο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ: ςυντιρθςθ είκοςι (20) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),
ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ. ξθράσ κόνεωσ οροφισ 12 κιλϊν (Pa12), ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ.
ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν, ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
προμικεια δφο (2) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), προμικεια δφο (2) πυρ. διοξειδίου
του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).
-Κτίριο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ (χϊροσ θλεκτρικϊν πινάκων): ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ.
ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12), ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν
(CO2)
-Κτίριο Αντλιοςταςίου βιβλιοκικθσ: ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν
οροφισ,
-ΚτίριοΓραφείων Κεντρικισ Διοίκθςθσ: ςυντιρθςθ επτά (7) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
(Pa6), ςυντιρθςθ τριϊν (3) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12),
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-Κτίριο Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν: ςυντιρθςθ είκοςι ζξι (26) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6),ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12), ςυντιρθςθ δφο (2)
πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν οροφισ, προμικεια δφο (2) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6).
-Κτίριο Παλαιϊν Ανακτόρων: ςυντιρθςθ πζντε (5) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),
ςυντιρθςθ ενόσ (1) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-«3ο Κτιριο» ΨΝΚ: ςυντιρθςθ ζξι (6) ) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6) και ςυντιρθςθ
πζντε (5) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-Κτίριο «Αρεταίοσ» ΨΝΚ: ςυντιρθςθ πζντε (5) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), και
ςυντιρθςθ πζντε (5) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-Κτίριο «Αςκλθπιόσ» ΨΝΚ: ςυντιρθςθ ζξι (6) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6) και
ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-Κτίριο «Γαλθνόσ» ΨΝΚ: ςυντιρθςθ ζξι (6) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6) και
ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-Κτίριο «Ιπποκράτθσ» ΨΝΚ: ςυντιρθςθ επτά (7) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6) και
ςυντιρθςθ τριϊν (3) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-Κτίριο «ΓΚΟΤΗ» ΨΝΚ: ςυντιρθςθ ζξι (6) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6) και
ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
-Κτίριο Σμιματοσ Σουριςμοφ: ςυντιρθςθ εννζα (9) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),
ςυντιρθςθ τεςςάρων (4) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12), ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ.
ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν οροφισ, ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν
(CO2).

ΙΙ. ΛΕΤΚΑΔΑ
-Κτίριο Σμιματοσ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ: ςυντιρθςθ τριάντα (30) πυρ. ξθράσ
κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ τριϊν (3) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)
-Κτίριο Σμιματοσ Σεχνολογίασ Σροφίμων: ςυντιρθςθ τζςςερισ (4) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ τζςςερισ (4) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
αναγόμωςθ τρείσ (3) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), εργαςτθριακόσ ελεγχοσ
(υδραυλικθ δοκιμθ) και ανανεωςθ γομωςθσ δφο (2) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),
προμικεια πζντε (5) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).
-Κτίρια Σμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων & Σεχνολογίασ Σροφίμων: ςυντιρθςθ είκοςι επτά
(27) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
οροφισ (Pa6), ςυντιρθςθ δφο (2) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν οροφισ (Pa12), ςυντιρθςθ
δζκα (10) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 2 κιλϊν (CO2), εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι
δοκιμι) και ανανζωςθ γόμωςθσ ενόσ (1) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ
δφο (2) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).

ΙV. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΤΡΙ)
-Κτίριο Σμιματοσ Εκνομουςικολογίασ: ςυντιρθςθ τριάντα τεςςάρων (34) πυρ. ξθράσ
κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ τριϊν (3) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 6 κιλϊν (CO2).

V. ΖΑΚΤΝΘΟ
-Κτίριο Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ: Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πενιντα τεςςάρων (54) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6),
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και ανανζωςθ γόμωςθσ ζντεκα (11) πυρ.
ξθράσ κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12), εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ δεκαεπτά (17) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2),
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εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και ανανζωςθ γόμωςθσ τριϊν (3)
τροχιλατων πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).

VI. ΑΘΗΝΑ
-Κτίριο γραφείων: ςυντιρθςθ τριϊν (3) πυρ. ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6), ςυντιρθςθ
ενόσ (1) πυρ. διοξειδίου του άνκρακα 5 κιλϊν (CO2).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΝΗΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ:
Ι) ΚΕΡΚΤΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
40€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ κατά τισ υποδείξεισ τθσ μελζτθσ.
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 24 τεμ. 960,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
95€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ κατά τισ υποδείξεισ τθσ μελζτθσ.
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3 τεμ. 285,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
ΑΝΑΓΟΜΩΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
24,50 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 10τεμ. 245,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12kg:
47,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 8 τεμ. 376€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Γ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
45,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 1 τεμ. 45,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Δ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ για τροχιλατο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 25kg:
75,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 1 τεμ. 75,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
ΤΝΣΗΡΗΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
7,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 189 τεμ. 1323,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12kg:
8,50 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 13 τεμ. 110,50€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Γ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα οροφισ ξθράσ κόνεωσ 12kg:
12,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 8 τεμ. 96,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
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(Δ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
7,70 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 44 τεμ. 338,80€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Ε) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg οροφισ:
7,50 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 2 τεμ. 15,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
υνολικόσ προχπολογιςμόσ (ΚΕΡΚΤΡΑ): 3.869,30 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΙΙ) ΛΕΤΚΑΔΑ
ΤΝΣΗΡΗΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
7,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 30 τεμ. 210,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
7,70 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3 τεμ. 23,10€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
υνολικόσ προχπολογιςμόσ (ΛΕΤΚΑΔΑ): 233,10 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΙΙΙ) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)
ΤΝΣΗΡΗΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
7,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 31 τεμ. 217,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg οροφισ:
7,50 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 2 τεμ. 15,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Γ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12kg οροφισ:
12,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 2 τεμ. 24,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Δ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (2 κιλϊν):
7,50 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 10 τεμ. 75,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Ε) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
7,70 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 6 τεμ. 46,20€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
95€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ κατά τισ υποδείξεισ τθσ μελζτθσ.
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 5 τεμ. 475,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
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ΑΝΑΓΟΜΩΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
24,50 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3τεμ. 73,50€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΗ ΓΟΜΩΗ
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
35,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3 τεμ. 105,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
υνολικόσ προχπολογιςμόσ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ): 1.030,70 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΙV) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΤΡΙ)
ΤΝΣΗΡΗΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
7,00 / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 34 τεμ. 238,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (6 κιλϊν):
8,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3 τεμ. 24,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
υνολικόσ προχπολογιςμόσ (ΛΗΞΟΤΡΙ): 262,00 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

V) ΖΑΚΤΝΘΟ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΗ ΓΟΜΩΗ
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
35,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 54 τεμ. 1.890,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Β) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12kg:
50,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 11 τεμ. 550,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Γ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 (5 κιλϊν):
50,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 17 τεμ. 850,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(Δ) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 5 κιλϊν (τροχιλατοσ):
50,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3 τεμ. 150,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
υνολικόσ προχπολογιςμόσ (ΖΑΚΤΝΘΟ): 3.440,00 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

VI) ΑΘΗΝΑ
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ΤΝΣΗΡΗΗ:
(Α) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6kg:
7,00 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 3 τεμ. 21,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
(B) Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά τεμάχιο πυροςβεςτιρα CO2 5 κιλϊν:
7,70 € / τεμάχιο (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
υνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ: 1τεμ. 7,70€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
υνολικόσ προχπολογιςμόσ (ΑΘΗΝΑ): 28,70 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΤΝΟΛΑ:
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ:
1.720,00 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΣΗΡΗΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ
ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΗ ΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ: 7.143,80 € (ςυμπ/νου ΦΠΑ
24%)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.863,80€ (με ΦΠΑ 24%)
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ
τεχνικοφσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ επιςτιμθσ. Επίςθσ να παράςχει πιςτοποίθςθ και εγγφθςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
Β2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και
τισ ςυνκικεσ του ζργου.
Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται
ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
3.Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να
προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
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4.Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων
και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Δ. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο
νόμιςμα εκτόσ από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν επιτρζπονται. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
6.Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.
7.Πλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
8.Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο
που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι και το προςφερόμενο είδοσ κα καλφπτει τισ ωσ
άνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΡΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν
12.Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι
από τθν ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ
Κζρκυρασ.
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να κατακζςουν φάκελο προςφοράσ (ςυμπληρώνοντασ το
αντίςτοιχο ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ωσ επιςυνάπτεται) για τμιμα ι το
ςφνολο τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ωσ κάτωκι:
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα»
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Λευκάδα»
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κεφαλονιά
(Αργοςτόλι)»
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κεφαλονιά
(Λθξοφρι )»
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Ζάκυνκο»
-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Ακινα»
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-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, αντικατάςταςθ
και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα,
Λευκάδα, Κεφαλονιά (Αργοςτόλι & Λθξοφρι), Ζάκυνκο και Ακινα»
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
όπωσ παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχισ ςτον οποίο κα
περιζχονται τα κάτωκι:
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
β)ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Ρρόςκλθςθσ,
γ)πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν
Ρρόςκλθςθ,
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 Ρροςφοράσ
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.

Ες. Διαν:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων
& Ρρογραμματιςμοφ
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχ/ςθσ

Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου
MARIA
PAPAVLASOPOUL
OU

Digitally signed by MARIA
PAPAVLASOPOULOU
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+03'00'

22PROC011305062
2022-09-26
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
ςτθν Κζρκυρα.
ΚΕΡΚΤΡΑ
Ποςότθτα
Σιμι
υνολικι
(τεμάχιο)
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
Α/Α
Είδοσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)
Ρρομικεια πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
24
1
(Pa6)
Ρρομικεια πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
3
2
κιλϊν
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
10
3
κιλϊν (Pa6)
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
8
4
κιλϊν (Pa12)
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
1
5
κιλϊν
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 25
1
6
κιλϊν τροχιλατοσ
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
189
7
(Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
13
8
κιλϊν (Pa12)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
8
9
κιλϊν οροφισ (Pa12)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
44
10
κιλϊν
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
2
11
οροφισ (Pa6)
ΣΥΝΟΛΟ
Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

22PROC011305062
2022-09-26
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΤΚΑΔΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
ςτθ Λευκάδα.
ΛΕΤΚΑΔΑ
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

30
3

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

22PROC011305062
2022-09-26
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

(ΑΡΓΟΣΟΛΙ)

τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
ςτθν Κεφαλονιά (Αργοςτόλι).
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν οροφισ (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
κιλϊν οροφισ (Pa12)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 2
κιλϊν
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν
Ρρομικεια πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

31
2
2
10
6
5
3

ΣΥΝΟΛΟ
Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

(ΛΗΞΟΤΡΙ)

τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
ςτθν Κεφαλονιά (Λθξοφρι).
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΤΡΙ)
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 6
κιλϊν

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

34
3

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

22PROC011305062
2022-09-26
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΖΑΚΤΝΘΟ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
ςτθ Ζάκυνκο.
ΖΑΚΤΝΘΟ

Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1

2

3

4

Είδοσ

Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα ξθράσ
κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6)
Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα ξθράσ
κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12)
Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα διοξειδίου
(CO2) 5 κιλϊν
Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα διοξειδίου
(CO2) 5 κιλϊν τροχιλατου

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

54

11

17

3

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

22PROC011305062
2022-09-26
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
ςτθν Ακινα.
ΑΘΗΝΑ

Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

3
1

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ,

ΛΕΤΚΑΔΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΑΡΓΟΣΟΛΙ & ΛΗΞΟΤΡΙ), ΖΑΚΤΝΘΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3814/26-9-22 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
προςφζρω για τθν: «Ετιςια ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι,
αντικατάςταςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων ςτα κτιρια του Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
τθν Κζρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά (Αργοςτόλι & Λθξοφρι), Ζάκυνκο και Ακινα.
Ι.ΚΕΡΚΤΡΑ
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Είδοσ

Ρρομικεια πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
(Pa6)
Ρρομικεια πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
κιλϊν (Pa12)
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 25
κιλϊν τροχιλατοσ
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
(Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
κιλϊν (Pa12)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
κιλϊν οροφισ (Pa12)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν

24
3
10
8
1
1
189
13
8
44

Σιμι
Προςφοράσ
ανά
τεμάχιο
(ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

υνολικι
Σιμι
Προςφοράσ
€
(ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

11
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2

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 κιλϊν
οροφισ (Pa6)
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΙ. ΛΕΤΚΑΔΑ
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

30
3

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ)
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν οροφισ (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 12
κιλϊν οροφισ (Pa12)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 2
κιλϊν
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν
Ρρομικεια πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
ΣΥΝΟΛΟ

31
2
2
10
6
5
3

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)
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ΙV. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΤΡΙ)

Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1
2

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 6
κιλϊν

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

34
3

ΣΥΝΟΛΟ
V. ΖΑΚΤΝΘΟ
Ποςότθτα
(τεμάχιο)
Α/Α

1

2

3

4

Είδοσ

Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα ξθράσ
κόνεωσ 6 κιλϊν (Pa6)
Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα ξθράσ
κόνεωσ 12 κιλϊν (Pa12)
Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα διοξειδίου
(CO2) 5 κιλϊν
Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ (υδραυλικι δοκιμι) και
ανανζωςθ γόμωςθσ πυροςβεςτιρα διοξειδίου
(CO2) 5 κιλϊν τροχιλατου
ΣΥΝΟΛΟ

54

11

17

3

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

VI. ΑΘΗΝΑ

22PROC011305062 2022-09-26
Ποςότθτα
(τεμάχιο)

Α/Α

1
2

Είδοσ

Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6
κιλϊν (Pa6)
Συντιρθςθ πυροςβεςτιρα διοξειδίου (CO2) 5
κιλϊν

Σιμι
υνολικι
Προςφοράσ
Σιμι
ανά
Προςφοράσ
τεμάχιο
€
(ςυμπ/νου (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

3
1

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί
κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν
Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ
Σαπηόηεηαο:
Σόπνο
Καηνηθίαο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ
(Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ
:

ΣΚ
:

Δ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείν
π
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α) βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο είκαη αξκόδηνο ηερληθόο επηζηήκνλαο
β) έιαβα γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξόζθιεζεο,
γ) απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο πνπ αλαιύνληαη ζηελ Πξόζθιεζε,
δ) κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν. 4412/2016,
ε) ε αηνκηθή επηρείξεζή κνπ / εηαηξεία δελ ηειεί ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαηαζηάζεηο,
ζη) είκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.
δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Επηκειεηήξην
(4)
Ηκεξνκελία:

/2022
Ο – Η Δει.
(Τπνγξαθή)
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ
ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη
από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

