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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα : «Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας εφάπαξ συντήρησης πυροσβεστήρων
(φορητών και οροφής) ξηράς σκόνης, CO2 και FM200, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.»

Η

συνολική

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

συνολικό

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0889

ποσό

των

««Συντήρηση

#1.860,00#€

και

επισκευή

λοιπού εξοπλισμού» για το ποσό των € 899,00 και τον Κ.Α.Ε. 1352 «Προμήθεια χημικού υλικού και
πυροσβεστήρων», για το ποσό των € 961,00 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ν.Α.Τ. του έτους
2021, στον Κωδικό Αρχείου Ειδών CPV: 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού

πυρόσβεσης». Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο» με έδρα την οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1 – Τ.Κ.
18531 – Πειραιά, σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνικοοικονομική προσφορά και δικαιολογητικά,
για την ετήσια εφάπαξ συντήρηση πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηράς σκόνης, CO2 και FM200.

Κριτήριο για την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, με επιστολή σας, σε σφραγισμένο πρωτοκολλημένο φάκελο
στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ν.Α.Τ. (στο ισόγειο του κτιρίου), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1
– Πειραιάς μέχρι την

23/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

(Υπόψιν της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του ΝΑΤ).
Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος
καθώς και η ένδειξη:
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«Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας εφάπαξ συντήρησης
πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηράς σκόνης, CO2 και FM200 για την κάλυψη
των αναγκών του Ν.Α.Τ.

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του οικονομικού φορέα και
συγκεκριμένα:1

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία
προσκόμισής του

ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της

απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
1

Στην περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή

αδυναμίας έκδοσης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 41 ο άρθρο της από 13-4-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α’/134-20)
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά
ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και
ειδικότερα:
Ι) φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή,
από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσφέρων- υποψήφιος ανάδοχος
εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς

Κοινωνικής

(νόμιμος

Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο καθώς και Βεβαίωση ότι ο αναφερόμενος
στο Πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης για το τρέχον έτος.
Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους,
άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνεται ότι:

 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.

 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
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Β. «Τεχνική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρούσας.
Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο πίνακας στο Παράρτημα της παρούσας
(τεχνικές προδιαγραφές Φύλλο συμμόρφωσης )
Γ. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή (τόσο για την συντήρηση, όσο και
για την προμήθεια υλικών) σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και συμπ/νου ΦΠΑ).
Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου
της εταιρείας.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα
ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας
πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την
επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.
Σύμβαση
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύμβασης.
Όροι Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο 100% του
τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των
απαραίτητων πρακτικών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά
που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα
βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ν.Α.Τ. – ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 090017680
Δ.Ο.Υ. : A΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση:
ekkathar@nat.gr, όσο και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 1 – Πειραιάς
Τ.Κ.: 185 31, 4ος όροφος, Τμήμα Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Στα τιμολόγια θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα στοιχεία της Σύμβασης
(τίτλος σύμβασης).

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:

1.

Η υπ’ αριθ. 16/Συν.8η/17-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΣ469ΗΞΡ-Κ2Ξ) Απόφαση με την οποία το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. αποφάσισε:
α) Την έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #1.800,00#€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για την ετήσια
εφάπαξ συντήρηση πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηράς σκόνης, CO2 και FM200 για την κάλυψη
των

αναγκών του Ν.Α.Τ.

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του

Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0889 ««Συντήρηση και επισκευή

λοιπού εξοπλισμού» για το ποσό των € 899,00 και τον Κ.Α.Ε. 1352 «Προμήθεια χημικού υλικού και
πυροσβεστήρων», για το ποσό των € 961,00. Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 50413200-5 «Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης» και
β) Την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας και υπηρεσίας στον οικονομικό
φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο.

2.

Η υπ’ αριθ. 208/08.06.21 (ΑΔΑ: 6ΖΠ0465ΧΠΙ-ΛΕΚ) και η υπ’ αριθ. 209/08.06.21 (ΑΔΑ:

Ψ51Ι465ΧΠΙ-Γ1Θ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος
της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0889 «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» για το ποσό των €

899,00 και τον Κ.Α.Ε. 1352 «Προμήθεια χημικού υλικού και πυροσβεστήρων», για το ποσό των €
961,00 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ν.Α.Τ. του έτους 2021.
Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την κα Ε.
Σκούρα (τηλ. 210-41 49 321) και την κα Μ. Βάλλα (τηλ. 210-41 49 431).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ανήκει στην Πρόσκληση

Τεχνική περιγραφή
Κτίριο
Θέμα
Αντικείμενο

Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς
Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων
Ζητείται η ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής (ξηρής
σκόνης, CO2, FM200), του παραπάνω ακινήτου
Οι εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων, περιλαμβάνει:
 Περισυλλογή φορητών πυροσβεστήρων από το αναφερόμενο κτίριο
 Εξάρμοση και περισυλλογή πυροσβεστήρων οροφής
 Εκτέλεση εργασιών ελέγχου και συντήρησης
 Επιστροφή κι επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων στις αρχικές τους θέσεις
 Παράδοση των παραπάνω σε πλήρη και κανονική λειτουργία
 Απομάκρυνση άχρηστων υλικών από το χώρο
Με τον όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες, υλικά πλήρωσης και ανταλλακτικά που θα
απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών
ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, καθώς και την αναγόμωση (όπου απαιτηθεί) των
πυροσβεστήρων του Ν.Α.Τ., σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις. Επίσης, στη
συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά,
αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Ν.Α.Τ..
Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΑΤ στον Πειραιά και επί της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως 1. Οι ποσότητες των πυροσβεστήρων που θα συντηρηθούν είναι:

Απαιτούμενες
εργασίες

Χρόνος

α/α
1
2
3
4
5
6
7

Τύπος

Φορητοί ξηρής σκόνης 6 kg
Φορητοί ξηρής σκόνης 12kg
Οροφής ξηρής σκόνης 6 kg
Οροφής ξηρής σκόνης 12 kg
Φορητοί CO2 5 kg
Φορητοί CO2 6 kg
FM200 27 kg

Τεμάχια
33
6
3
14
3
4
1

Οι πυροσβεστήρες θα παραληφθούν από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ για συντήρηση από τους χώρους
του Ν.Α.Τ., όπου βρίσκονται, με υπόδειξη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά τη
συντήρηση, θα παραληφθούν από την Τριμελή Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το έτος 2021 του Ν.Α.Τ., συνεπικουρούμενη
από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Ν.Α.Τ. και θα
τοποθετηθούν ή θα αναρτηθούν στις κατάλληλες επίτοιχες βάσεις τους, έτοιμοι προς χρήση, με
ευθύνη και με δαπάνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται, πριν την περισυλλογή των προς συντήρηση πυροσβεστήρων να
τοποθετήσει, για λόγους ασφαλείας, τρεις (3) τουλάχιστον φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης
των 6 kg ιδιοκτησίας του, ανά όροφο, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ήτοι συνολικά 21
τεμάχια.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα παρέχει εγγύηση για την ορθή (καλή) λειτουργία των πυροσβεστήρων
που έχουν συντηρηθεί – αναγομωθεί για διάστημα ενός (1) έτους.
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία ελέγχου και
επανελέγχου.
Πυροσβεστήρες που θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία της συντήρησης – αναγόμωσης ότι
είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - συντηρητή δε θα αναγομώνονται, αλλά
θα συγκεντρώνεται σε χώρο που θα του υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν.
Μετά το πέρας των συντηρήσεων – αναγομώσεων ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να εκδώσει
βεβαίωση ελέγχου συντήρησης των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν και να προσκομίσει
Υπεύθυνη Δήλωση συντήρησης όλων των πυροσβεστήρων για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Θα αναφέρεται στην προσφορά. Όχι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) ημερών.

εργασιών
Παρατηρήσεις
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Απαιτείται επίσκεψη στο κτίριο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Εργασίες συντήρησης των
πυροσβεστήρων,
 Περισυλλογή φορητών
πυροσβεστήρων από
το αναφερόμενο κτίριο
 Εξάρμοση
και
περισυλλογή
πυροσβεστήρων
οροφής
 Εκτέλεση
εργασιών
ελέγχου
και
συντήρησης
 Επιστροφή
κι
επανατοποθέτηση των
πυροσβεστήρων στις
αρχικές τους θέσεις
 Παράδοση
των
παραπάνω σε πλήρη
και
κανονική
λειτουργία
 Απομάκρυνση
άχρηστων υλικών από
το χώρο
Ως συντήρηση εννοούνται οι
εργασίες, υλικά πλήρωσης και
ανταλλακτικά
που
θα
απαιτηθούν για τον πλήρη
έλεγχο καλής λειτουργίας, τον
εντοπισμό
και
διάγνωση
πιθανών βλαβών ή φθορών και
την αποκατάσταση αυτών,
καθώς και την αναγόμωση
(όπου
απαιτηθεί)
των
πυροσβεστήρων του Ν.Α.Τ.,
σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς και διατάξεις.
Επίσης, στη συντήρηση των
πυροσβεστήρων
περιλαμβάνεται και κάθε άλλη
εργασία που δεν αναφέρεται
ρητά, αλλά είναι απαραίτητη
για τη σωστή λειτουργία των
πυροσβεστικών μέσων του
Ν.Α.Τ..
Οι πυροσβεστήρες θα
παραληφθούν
από
τον
ΕΡΓΟΛΑΒΟ για συντήρηση από
τους χώρους του Ν.Α.Τ., όπου
βρίσκονται, με υπόδειξη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και μετά τη συντήρηση, θα
τοποθετηθούν
ή
θα
αναρτηθούν στις κατάλληλες
επίτοιχες βάσεις τους, έτοιμοι
προς χρήση, με ευθύνη και με

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Ναι

Ναι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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δαπάνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.
Ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
υποχρεούται,
πριν
την
περισυλλογή
των
προς
συντήρηση πυροσβεστήρων να
τοποθετήσει,
για
λόγους
ασφαλείας,
τρεις
(3)
τουλάχιστον
φορητούς
πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης
των 6 kg ιδιοκτησίας του, ανά
όροφο, μέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών, ήτοι συνολικά
21 τεμάχια.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα
παρέχει εγγύηση για την ορθή
(καλή)
λειτουργία
των
πυροσβεστήρων που έχουν
συντηρηθεί – αναγομωθεί για
διάστημα ενός (1) έτους.
Όλοι
οι
πυροσβεστήρες θα φέρουν την
απαραίτητη πινακίδα με τα
στοιχεία
ελέγχου
και
επανελέγχου.
Πυροσβεστήρες που
θα διαπιστωθεί κατά τη
διαδικασία της συντήρησης –
αναγόμωσης
ότι
είναι
ακατάλληλοι προς χρήση, με
ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ συντηρητή
δε
θα
αναγομώνονται,
αλλά
θα
συγκεντρώνεται σε χώρο που
θα του υποδειχθεί, αφού
προηγουμένως καταγραφούν.
Μετά
το
πέρας
των
συντηρήσεων – αναγομώσεων
ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να
εκδώσει βεβαίωση ελέγχου
συντήρησης
των
πυροσβεστήρων
που
συντηρήθηκαν
και
να
προσκομίσει
Υπεύθυνη
Δήλωση συντήρησης όλων των
πυροσβεστήρων
για
την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όχι
μεγαλύτερος των τεσσάρων (4)
ημερών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται
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Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία Υλοποίησης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών δεν θα

είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) εργάσιμων

ημερών από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Παραλαβή Έργου
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την

Τριμελή Ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών για το έτος 2021 του Ν.Α.Τ.,
συνεπικουρούμενη από το Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης.

