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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
17PROC006285582
2017-06-06
Για την Πυρασφάλεια των Μαθητικών Κατασκηνώσεων ΥΠ.Π.Ε.Θ. ( Τα Αρχαία Άβδηρα) της Δ/νσης
Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ), προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Οδός: Διοικητήριο 5ος Όροφος
Ταχ. Κωδ.: 67133
Τηλ.:2541350386 Φαξ:2541350385
E-mail: mail@dipe.xan.sch.gr
Ιστοσελίδα: www.dipe.xan.sch.gr
Κωδικός NUTS: ΕL51
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dipe.xan.sch.gr. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το
γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 35111400-9 (εξοπλισμός πυρασφάλειας)
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και συντήρηση με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της Μαθητικής κατασκήνωσης της Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, όπως περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή

Τεμ.

Τιμή

Σύνολο

μον.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 ΗP: αποτελούμενο από :
Φυγόκεντρη αντλία μονοβάθμια ή πολυβάθμια και
Πετρελαιοκινητήρα αερόψυκτο τετράχρονο, μονοκύλινδρο
12ΗΡ. Αυτόματη εκκίνηση καθώς και εκκίνηση με ηλεκτρική
μίζα μέσω μπαταρίας. Προμήθεια και εργασία σύνδεσης στο
υπάρχον πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα έτσι ώστε αυτό
να καταστεί πλήρες και σύμφωνο προς τη νομοθεσία.

1

2.000,00 2.480,00
€

€
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Μπαταρία χωρητικότητας ανάλογης της ιπποδύναμης του
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πετρελαιοκινητήρα.

1 150,00 € 186,00 €

Συντήρηση και επισκευή του πυροσβεστικού αντλητικού
συγκροτήματος. Εργασίες ελέγχου και δοκιμών έτσι ώστε

1 200,00 € 248,00 €

αυτό να παραδοθεί σε κανονική λειτουργία.
Φωτιστικό ασφαλείας (exit) ισχύος 8 watt. Προμήθεια,
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

10

40,00 € 496,00 €

Φωτιστικό ασφαλείας (exit) τύπου προβολέα ισχύος 2x21
watt. Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη

5 150,00 € 930,00 €

λειτουργία
Αντικατάσταση κατεστραμένων σωληνώσεων πυρόσβεσης
βαρέως τύπου 3" σε μήκος 24 μέτρων. Προμήθεια και

1 400,00 € 496,00 €

εργασία αποκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης
Πυροσβεστική φωλιά δικτύου μεγάλη με ανέμη
Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρα σκόνης 6
kg
Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρα σκόνης 12
kg
Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρα σκόνης 25
kg
Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρα CO2 5 kg
Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος
αυτόματης κατάσβεσης στα μαγειρία
Συντήρηση συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς
Υλικά πυροσβεστικού σταθμού (πυρίμαχη κουβέρτα, αξίνα,
σκεπάρνι, φτυάρι, λοστός, 2 κράνη, 2 φακοί, μάσκα με φίλτρο

1 100,00 € 124,00 €
19

18,00 € 424,08 €

3

26,00 €

96,72 €

2

65,00 € 161,00 €

1

30,00 €

37,20 €

1

30,00 €

37,20 €

1

35,00 €

43,40 €

1

60,00 €

68,20 €

Μεταλλική πόρτα αντλιοστασίου

1 100,00 € 124,00 €

Βρύση 1/2 "

1
50

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε 10

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

39,00 €

48,20 €
6.000,00 €
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6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

17PROC006285582 2017-06-06

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον

συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
7.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά το σύνολο της προμήθειας.

8.

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Τα υλικά θα παραδοθούν ελεύθερα στο χώρο της
κατασκήνωσης, με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή και εγκατεστημένα έτοιμα προς λειτουργία
του πυροσβεστικού συγκροτήματος. Θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά των
κατασκευαστών. Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει τις διαδικασίες και όλα τα έξοδα για την τελική
επίδειξη καλής λειτουργείας.

9.

Παραλαβή προσφορών: Η παραλαβή προσφορών ορίζεται από 6/6/2017 έως 19/6/2017 και ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης στο
Διοικητήριο 5ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει το Φορέα 90-41 , Ειδικός Φορέας 181 ΚΑΕ 5297, Οικ. έτους
2017. Με την αρ. πρ. Φ.29/3375/30-5-2017 ανάληψη υποχρέωσης και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 44343.

12.

Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της υπηρεσίας. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13.

Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της διακήρυξης - προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης www.dipe.xan.sch.gr

Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης

Αναστάσιος Μάρκος

