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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Το αίτημα με αριθμ. πρωτ.: 3694/01-11-2017, με ΑΔΑΜ: 17REQ002175289 2017-11-01 και 
2) Την αριθμ. πρωτ. 326/3698/01-11-2017 (ΑΔΑ:Ψ4ΩΠ469143-4ΨΗ, ΑΔΑΜ:17REQ002181575 2017-

11-01) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των 
εξόδων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017,των ΚΑΕ 0889, 1292.01, 1352.01 και 1899.01 

3) Την με αριθμ.  461/44/09-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΑΔΑ:7Δ2Β469143-ΠΒΤ) με θέμα την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αγαθών και την παροχή 
υπηρεσίας «Συντήρησης εξοπλισμού & Συστημάτων πυρόσβεσης/ πυρανίχνευσης του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες – Κιλκίς  - Κατερίνη)» έτους 2017. 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, για την προμήθεια αγαθών και 
την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης εξοπλισμού & Συστημάτων πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες-Κιλκίς-Κατερίνη), έτους 2017», προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 7.998,00€  (καθαρό ποσό 6.450,00€ + ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού με κωδικούς Κ.Α.Ε. 
0889, 1292.01, 1352.01 και 1899.01. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι -
Τεχνική Έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικά.  

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν 

εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο,  δηλαδή για παροχή υπηρεσιών και εμπορία 
πυροσβεστικών συστημάτων  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. 

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 
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ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η πληρωμή θα γίνει με το πέρας των εργασιών και της προμήθειας με την προσκόμιση 
των αντίστοιχων παραστατικών (Ένα για την παροχή υπηρεσίας και ένα για την προμήθεια (κάθε 
είδος θα αναφέρεται ξεχωριστά με τις τιμές κατακύρωσης)). 

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται, όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 08.00 πμ 
έως 15.00 μμ, στο τηλέφωνο 23210 49222 Κουλόγιαννης Χρήστος και 2321049104 κα Ζαχαρούδη 
Αθηνά (email: zaxaroudi@teicm.gr). 
Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, 
Σέρρες), μέχρι και την  24-11-2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00πμ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»   

(Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο,  

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την «Συντήρησης εξοπλισμού & Συστημάτων πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες-Κιλκίς-Κατερίνη), έτους 2017»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    24-11-2017 ώρα 11:00π.μ.  

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 
 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά 
κατηγορία προμήθειας ή υπηρεσίας 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε διαγωνισμό 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική αρχή  του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι  εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4412/20016. 
Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεως εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  
 
Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Ασκών καθήκοντα Πρύτανη 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 

 

 

Εσωτ. Διανομή: 
 psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Χρήστος Κουλόγιαννης ckoulo@teicm.gr,  τηλ: 23210 49222 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Τεχνική Έκθεση  

                Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, συνολικά (Υπηρεσία και Υλικά) 

Η  ανάθεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  118 
«Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016. 
 
 

1) Αντικείμενο της  προμήθειας είναι :  

       Προμήθεια υλικών αναγόμωσης (CPV: 24951230-6  Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων) σύμφωνα με τον 
πίνακα: 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 
Υλικά αναγόμωσης χρησιμοποιούμενου άδειου πυροσβεστήρα 

 ξ. σκόνης 6kg 
105 

2 
Υλικά αναγόμωσης χρησιμοποιούμενου άδειου πυροσβεστήρα  

CO2 5kg 
10 

3 
Υλικά αναγόμωσης χρησιμοποιούμενου άδειου πυροσβεστήρα  

ξ. σκόνης οροφής 6kg 
90 

4 
Υλικά αναγόμωσης χρησιμοποιούμενου άδειου πυροσβεστήρα  

ξ. σκόνης οροφής 12kg 
2 

5 
Υλικά αναγόμωσης χρησιμοποιούμενου άδειου πυροσβεστήρα  

Τοπικής Εφαρμογής. ξ. σκόνης  50Kg 
3 

 Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1600,00€ 

 

  Προμήθεια μπαταριών  (CPV: 31440000-2  Μπαταρίες):  
 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 
Μπαταρίες πινάκων πυρανίχνευσης 12V/7Ah (περιλαμβάνεται η 

τοποθέτηση) 
15 

 Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 250,00€ 

 

  Προμήθεια ανιχνευτών οροφής  (CPV: 31625100-4):  
 ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Ανιχνευτές οροφής καπνού (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) 4 

2 Ανιχνευτές οροφής θερμοδιαφορικοί (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση) 4 

 Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 320,00€ 

 

  Προμήθεια πινακίδων σήμανσης πυροσβεστήρων (CPV: 31523200-0  Πινακίδες μόνιμων μηνυμάτων):  
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 
Ταμπελάκι σήμανσης πυροσβεστήρα με κωδικό σύμφωνα με τη 

σήμανση της υπηρεσίας διαστάσεων 20Χ25 cm. 
20 

 Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 80,00€ 

 

  

 



 Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού εκτάκτου ανάγκης εξόδων κινδύνου (CPV: 31518200-2) 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

Φωτιστικά εξόδων κινδύνου με τα παρελκόμενά τους (και αυτοκόλλητο 
EXIT) για αντικατάσταση παλαιών (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση). 

Τα φωτιστικά θα πρέπει να διαθέτουν λάμπα ή λάμπες LED συνολικής 
ισχύος έως και 5,5W και να έχουν  ονομαστική τάση 230V, μπαταρία Ni-

Cd  αυτονομίας μεγαλύτερης ή ίσης των 90 λεπτών της ώρας, και 
φωτεινότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 85 Lm και να διαθέτει κουμπί 

δοκιμής 

25 

 Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1000,00€ 

Σύνολο: 278 τεμάχια, προϋπολογισμού 4.030,00€ με ΦΠΑ 24% (3.250,00€ καθαρό ποσό) 

 

1) Αντικείμενο της  υπηρεσίας είναι :  

 Ετήσια συντήρηση φορητών και σταθερών μέσων πυρόσβεσης και συστημάτων πυρανίχνευσης 
[CPV: 50413200-5]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, σύμφωνα με 
τον πίνακα: 

 
ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση (100 τεμάχια Ξηράς Κόνεως 6Kg (15 
Κατερίνη και 11 Κιλκίς), 89 τεμάχια ΞΚ οροφής 6Kg, 6 τεμάχια CO2 5Kg 

στην Κατερίνη, 2 τεμάχια ΞΚ οροφής 12Kg (ένας στην Κατερίνη), 
3 τεμάχια ΞΚ τοπικής εφαρμογής 50 Kg 

200 

2 
Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξ. σκόνης 6Kg εκ των οποίων οι 4 

βρίσκονται στο  campus  Κιλκίς 
240 

3 Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξ. σκόνης οροφής 6Kg 2 

 
4 

Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξ. σκόνης οροφής 12Kg (ένας στην 
Κατερίνη) 

3 

5 

Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Τ.Ε. ξ. σκόνης  50Kg (θα 
περιλαμβάνει και την στερέωση των πυροσβεστήρων στους χώρους 

που είναι τοποθετημένοι (στον τοίχο ή στο δάπεδο) κατόπιν 
συνεννοήσεως με την υπηρεσία 

7 

6 Συντήρηση Wet chemical 2lit 1 

7 Συντήρηση Wet chemical 9lit 2 

8 Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 6Kg (ένας στο Κιλκίς) 18 

9 
Έλεγχος καλής λειτουργίας τοπικών μέσων κατάσβεσης 

(Πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης) 
1 

10 Έλεγχος καλής λειτουργίας 40 φωτιστικών σήμανσης εξόδων κινδύνου 40 

11 
Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας δυο (2) πινάκων πυρανίχνευσης (στο 
ισόγειο της αίθουσας τελετών του αμφιθεάτρου, και στο ισόγειο του 

κτιρίου πολλαπλών χρήσεων) 
2 

12 

Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων καταιονισμού ύδατος (Springler), 
συστημάτων ολικής κατάκλισης (δεξαμενών 

πετρελαίου/λεβητοστασίων), καλής λειτουργίας μόνιμου υδροδοτικού 
πυροσβεστικού δικτύου-ΜΥΠΔ, 

4 

Σύνολο: 1 Υπηρεσία, προϋπολογισμού 3.968,00€ με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 3.200,00€) 

 

              Όλα τα παραπάνω, υπηρεσίες και υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ασφαλή και λειτουργική χρήση των 
εγκαταστάσεων. 

Το χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης θα είναι εντός είκοσι ημερών από 
την υπογραφή της. 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ  
 

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

Ο υπογεγραμμένος ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους 

όρους της αριθμ. 4102/20-11-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας για την «Συντήρηση εξοπλισμού & Συστημάτων 

πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες-Κιλκίς-Κατερίνη), 

έτους 2017» και προσφέρω την παρακάτω τιμή των :………………..………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ολογράφως) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή   ……………………,…………€ (αριθμητικώς). 

 

Η οποία αναλύεται ως εξής: 

 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Τύπος 
(τεμάχιο, 
λίτρο, κιλό 
κ.λ.π.) 

Προϋπολο-
γισμός 
χωρίς 
Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 
με Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. Προσφερόμενη 
τιμή με ΦΠΑ 24% 

1 Υλικά γόμωσης 210 τεμάχιο 1600,00 1984,00 1352.01  

2 
Μπαταρίες 
πινάκων 

πυρανίχνευσης 
15 τεμάχιο 250,00 310,00 1899.01 

 

3 
Ανιχνευτές 
οροφής 

8 τεμάχιο 320,00 396,80 1899.01 
 

4 

Εξοπλισμός 
φωτισμού 

εκτάκτου ανάγκης 
εξόδων κινδύνου 

25 Τεμάχιο 1000,00 1240,00 1292.01 

 

5 
Πινακίδες 
σήμανσης 

20 τεμάχιο 80,00 99,20 1899.01 
 

6 Εργασία 1 Υπηρεσία 3200,00 3968,00 0889  

ΣΥΝΟΛΟ    6450,00 7998,00   

 

 

 

Ημερομηνία- Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή 

 


