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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 06/2018
1. Η Μ.ΓΔΑ πξνθεξχζζεη δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε
ζπκθσλεηηθνχ-πιαίζην, κε έλαλ (1) αλάδνρν, ρξνληθήο δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, γηα
ηνλ εηήζην έιεγρν - ζπληήξεζε - αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο
αθφινπζνπο φξνπο:
α. Αληηθείκελν ζπκθσλεηηθνχ-πιαίζην: Ο εηήζηνο έιεγρνο - ζπληήξεζε
- αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ ησλ Πηλάθσλ, ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηνπ
παξφληνο (CPV 45343220-1, 24951230-6, 24951220-3).
β. πλνιηθή εθηηκψκελε αμία: 13.400,00 € γηα δχν (2) έηε (πιένλ ΦΠΑ
24%), ήηνη 6.700,00 € αλά έηνο (πιένλ ΦΠΑ 24%).
γ.

Γηάξθεηα ζπκθσλεηηθνχ-πιαίζην: Γχν (2) έηε.

δ. Κξηηήξην αλάζεζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. πγθεθξηκέλα, αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν
πξνζθέξσλ κε ηε ρακειφηεξε «πλνιηθή Μέζε Σηκή», φπσο ζα πξνθχπηεη απφ
ηνλ αθφινπζν Πίλαθα:
Τπεξεζία
Α
Β
Γ
Γ
Δ

ηξ. Παπάγνπ
ηξ. νχηζνπ
ΜΣΑ
Αεξνλνκία
ΤΠΗΓ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ
εκεηψζεηο:

ΜΣ αλά Τπεξεζία

Πνζφηεηα
Ππξνζβεζηήξσλ

πληειεζηήο
ηάζκηζεο

393
30
17
150
91

57,71%
4,41%
2,50%
22,03%
13,36%

681

100,00%

(1) Η ΜΣ αλά Τπεξεζία (ΜΣΑ, ΜΣΒ θνθ) πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο "Α" ηεο παξνχζαο.
(2) Η πλνιηθή Μέζε Σηκή (ΜΣ) ηνπ δηαγσληζκνχ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ
γηλνκέλσλ ησλ ΜΣ αλά Τπεξεζία κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο.

Γειαδή, ΜΣ = ΜΣΑ*wA + ΜΣΒ*wB + … + ΜΣΔ*wE
ε.
Σερληθή πξνδηαγξαθή: Η εηήζηα ζπληήξεζε (Παξάξηεκα IV.1 ΚΤΑ
618/43 θαη 17230/671), ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε γφκσζεο (Παξάξηεκα V ΚΤΑ
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618/43 θαη 17230/671) θαη ε πδξαπιηθή δνθηκή θαη αλαλέσζε γφκσζεο
(Παξάξηεκα VΙ ΚΤΑ 618/43 θαη 17230/671) ησλ ππξνζβεζηήξσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα
δηελεξγνχληαη αλά ππξνζβεζηήξα (κία εθ ησλ ηξηψλ αλσηέξσ) ζα
γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν κε ηε ζχλαςε ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ήηνη
ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εηήζησλ εξγαζηψλ.
ζη. Γηαδηθαζία παξαιαβήο/παξάδνζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ: χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο.
δ.

Σφπνο παξαιαβήο/παξάδνζεο:

(1) Γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο ηνπ Πίλαθα «1»: ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΟΛΚΑΤΠΔΠΑ (Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231, Υνιαξγφο, εληφο ηξαηνπέδνπ
Παπάγνπ, Κηήξην Μ.ΓΔΑ).
(2) Γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο ηνπ Πίλαθα «2»: Κηήξην ηξαηνπέδνπ
νχηζνπ (Γεκεηξίνπ νχηζνπ 40, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 115 21).
(3) Γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο ηνπ Πίλαθα «3»: ΜΣΑ (Αθαδεκίαο 27,
Αζήλα).
(4) Γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο ησλ Πηλάθσλ «4» θαη «5»: Αεξνλνκία
- ΤΠΗΓ (ηξαηφπεδν αθέηα, Βχξσλαο).
ε.

Πξνζθεξφκελε ηηκή - Κξαηήζεηο - ΦΠΑ:

(1) Η πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο εξγαζίαο θαη ηχπν
ππξνζβεζηήξα -φπσο ζα δνζεί ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο
«Α»- ζα είλαη ζηαζεξή θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ-πιαίζην (γηα δχν
ρξφληα).
(2) Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ
πνζνζηνχ 6,26832%
(3) Σν ΦΠΑ 24% δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη
επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
ζ. Φφξνο Δηζνδήκαηνο: Η δαπάλε ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο 8% (θαηά άξζξν 64, Ν.4172/13).
η.
Φάθεινο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληνο: Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο
πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(1) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δηαζέηεη ηελ
ηερλνγλσζία λα εθηειέζεη ην πξνθεξπρζέλ αληηθείκελν θαη φηη ζπκκνξθψλεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
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(2) Αληίγξαθν ελ ηζρχ άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο
Απφθαζεο 618/43.
(3) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ΔΝ ISO / IEC 17024, απφ
θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ, γηα ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ ππνςήθηνπ
αλαδφρνπ, (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο
618/43/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηεο απφθαζεο 17230/671).
(4) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. εκεηψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ ζα
ζπκπιεξψζεη ζηνπο Πίλαθεο ηηο πξνζθεξφκελεο εθ κέξνπο ηνπ ηηκέο «Σ1», «Σ2»
θαη «Σ3» αλά ηχπν ππξνζβεζηήξα θαη αλά Τπεξεζία. Σν αξκφδην ζπιινγηθφ
φξγαλν αμηνιφγεζεο ζα απνηηκήζεη ηηο Μέζεο Πξνζθεξφκελεο Σηκέο (αλά
ππξνζβεζηήξα), ηε πλνιηθή Μέζε Σηκή αλά Τπεξεζία θαη ηέινο ηε πλνιηθή
Μέζε Σηκή πνπ απνηειεί ην θξηηήξην αλάζεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ
δελ πξνζθέξεη ηηκή αλά ηχπν ππξνζβεζηήξα απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο.
ηα.

Γηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδφηε - ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ-πιαίζην:

(1) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα
εθδνζεί απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Μ.ΓΔΑ Πξαθηηθφ, ζην νπνίν ζα
απνηππψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, νη πξνζθέξνληεο
πνπ απνξξίθζεθαλ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο θαη ε ζεηξά κεηνδνζίαο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην
θξηηήξην αλάζεζεο, θαηάιιεια ζεσξεκέλν απφ ην Γηνηθεηή ηεο Μ.ΓΔΑ, σο πξνο
ηελ απνδνρή ηνπ.
(2) Η Μ.ΓΔΑ ζα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, κε θνηλνπνίεζε
ηνπ σο άλσ ζεσξεκέλνπ Πξαθηηθνχ, θαη ζα πξνζθαιέζεη ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε
λα θαηαζέζεη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ψζηε λα εθδνζεί ε απφθαζε
αλάζεζεο θαη λα ππνγξαθεί αθνινχζσο ην ζπκθσλεηηθφ.
ηβ.

Γηαδηθαζία εμφθιεζεο - δηθαηνινγεηηθά:

(1) Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ηνπ Γεκφζηνπ ηξαηησηηθνχ Σακείνπ Αζελψλ (ΓΣ/Α), κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ
Έληαικα (ΣΥΔ), ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο, απφ ηε Μ.ΓΔΑ ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ:
(α) Δπί πηζηψζεη ηηκνιφγην.
(β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζηνπο ππξνζβεζηήξεο, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπλνδεπφκελε απφ
Μεηξψν ζπληήξεζεο-αλαγφκσζεο.
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(γ) Σα

δειηία

παξαιαβήο

θαη

παξάδνζεο

ησλ

ππξνζβεζηήξσλ.
(δ) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή Δπηηξνπή ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο (ην νπνίν
ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αλαγνκσκέλσλζπληεξεκέλσλ ππξνζβεζηήξσλ).
(2) Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
(3) Δπηηξέπνληαη νη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ.
ηγ.

Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ: Έλαο (1) κήλαο.

ηδ. χλαςε εθηειεζηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ (call offs): Με ηε κεηαβίβαζε
ησλ πηζηψζεσλ επί ΚΑΔ 0869-0899, ΔΦ 11-410, ε Μ.ΓΔΑ ζα πξνζθαιεί ηνλ
αλάδνρν γηα ηε ζχλαςε ηνπ εθηειεζηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
εξγαζηψλ, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο αλά ηχπν
ππξνζβεζηήξα (θαη αλά Τπεξεζία).
ηε.

Σξφπνο θαη Πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ:

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 06/2018, ΔΣΗΙΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΓΔΑ, Μ.ΓΔΑ, ΟΛΚΑ, ΤΠΔΠΑ, ΜΟΝΑΓΔ
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ, ΜΣΑ, ΑΔΡΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΗΓ» ζηε Μ.ΓΔΑ/Γξακκαηεία,
κε ηνπο αθφινπζνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο:
(1) Σαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε «Μνίξα Γεληθνχ
Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.ΓΔΑ), ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθφξνο Μεζνγείσλ
227-231, ΣΚ 15561, Υνιαξγφο» κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier, κε ηελ
απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηε γξακκαηεία ηεο
Μ.ΓΔΑ πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ, κέρξη ηε Γεσηέρα, 15 Οκη 18, ώρα
14:00.
(2) Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν
ηεο Μ.ΓΔΑ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
ηζη. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο-αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Σρίηη, 16
Οκη 18 θαη ψξα 10:00, ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Μ.ΓΔΑ (2νο φξνθνο) απφ
ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Μ.ΓΔΑ. ηε δηαδηθαζία δχλαηαη λα
παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο.
ηδ.

Λνηπά:

(1) Απαηηείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ
ηεο Μ.ΓΔΑ (ηει. 210 6592836-39, 210 6592736), ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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(α) Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο απφ ηελ Πχιε
ηνπ ηξαηνπέδνπ, ζε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ κε courier.
(β) Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ ζην ηξαηφπεδν
(επηθνηλσλία ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα) ζε πεξηπηψζεηο
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηδηνρείξσο ζηε Γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ ή ρξήζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο-αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ.
(2) ε πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία
νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ
πνπ ζα απνζηαινχλ.
ηε. Πιεξνθνξίεο: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε, Γξαθείν πκβάζεσλ
Μ.ΓΔΑ (ηει. 210 6592836, fax: 210 6592838, e-mail: oik.mgea@haf.gr).
2. Σν ζπκθσλεηηθφ-πιαίζην πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ αλάδνρν, ζα
ζπληαρζεί απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ηεο θαηαηεζείζαο
πξνζθνξάο ηνπ.
3. Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ
δηαηάμεηο (Ν.4270/14 θαη Ν.4412/16).

Αθξηβέο Αληίγξαθν

κρνο (Ι) Σξαταλφο Γθίγθεο
Γηνηθεηήο

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν πκβάζεσλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α»
Πίλαθεο Ππξνζβεζηήξσλ
«Β»
Γηαδηθαζία Παξαιαβήο / Παξάδνζεο - Υξνλνδηάγξακκα - Λνηπνί Όξνη

Α-1
Μ.ΓΔΑ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
Υνιαξγφο, 09 Οθη 18

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ
ΠΡΟΚΛΗΗ 06/2018
Πίλαθεο Ππξνζβεζηήξσλ
Πίνακας 1: Πσροζβεζηήρες ηραηοπέδοσ Παπάγοσ (ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΟΛΚΑ-ΤΠΔΠΑ)
Σηκή αλά Ππξνζβεζηήξα (αλά είδνο
εξγαζίαο)
Σ1

α/α

1
2
3
4
5

Ππξνζβεζηήξαο

Ξεξάο Κφλεσο
1kgr
Ξεξάο Κφλεσο
2kgr
Ξεξάο Κφλεσο
3kgr
Ξεξάο Κφλεσο
6kgr
Ξεξάο Κφλεσο
6kgr (νξνθήο)

Σ2

Σ3

Μέζε
πληήξεζε
Τδξαπιηθή
πληειεζηήο
Πξνζθεξφκελε
θαη
δνθηκή θαη
ηάζκηζεο
Σεκάρηα πληήξεζε
Σηκή(1)
αλαλέσζε
αλαλέσζε
(Παξάξηεκα
γφκσζεο
γφκσζεο
(w)
IV.1 ΚΤΑ
(ΜΣ)
(Παξάξηεκα (Παξάξηεκα
618/43 θαη
V ΚΤΑ
VΙ ΚΤΑ
17230/671)
618/43 θαη
618/43 θαη
17230/671) 17230/671)
26

6,62%

5

1,27%

66

16,79%

214

54,45%

6

1,53%

6

Ξεξάο Κφλεσο
12kgr (νξνθήο)

13

3,31%

7

Ξεξάο Κφλεσο
12kgr

14

3,56%

Α-2

10

Ξεξάο Κφλεσο
25kgr
(Σξνρήιαηνο)
Ξεξάο Κφλεσο
50kgr
(Σξνρήιαηνο)
CO2 2kgr

11

CO2 5kgr-6kgr

39

9,92%

12

WC 2kgr
ύνολο
Πσροζβεζηήρων

4

1,02%

8

9

3

0,76%

1

0,25%

2

0,51%

393

σνολική Μέζη Σιμή (ΜΣΑ)

εκεηψζεηο:
(1) Μέζε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ππξνζβεζηήξα: ΜΣ = (Σ1+Σ2+Σ3)/3
(2) πλνιηθή Μέζε Σηκή ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ: ΜΣΑ = w1*MT1+w2*ΜΣ2+ ….+ w12*ΜΣ12

100,00%

Α-3
Πίνακας 2: Πσροζβεζηήρες ηραηοπέδοσ ούηζοσ
Σηκή αλά Ππξνζβεζηήξα (αλά είδνο
εξγαζίαο)

α/α

1
2
3
4
5

Ππξνζβεζηήξαο

Ξεξάο Κφλεσο
6kgr
Ξεξάο Κφλεσο
6kgr (νξνθήο)
Ξεξάο Κφλεσο
12kgr (νξνθήο)
Ξεξάο Κφλεσο
12kgr

Σεκάρηα

Σ1

Σ2

πληήξεζε
(Παξάξηεκα
IV.1 ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

πληήξεζε
θαη
αλαλέσζε
γφκσζεο
(Παξάξηεκα
V ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

Σ3
Μέζε
Τδξαπιηθή
πληειεζηήο
Πξνζθεξφκελε
δνθηκή θαη
ηάζκηζεο
(1)
Σηκή
αλαλέσζε
γφκσζεο
(w)
(ΜΣ)
(Παξάξηεκα
VΙ ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

21

70,00%

1

3,33%

6

20,00%

1

3,33%

CO2 5kgr-6kgr

1

3,33%

ύνολο
Πσροζβεζηήρων

30

σνολική Μέζη Σιμή (ΜΣΒ)

εκεηψζεηο:
(1) Μέζε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ππξνζβεζηήξα: ΜΣ = (Σ1+Σ2+Σ3)/3
(2) πλνιηθή Μέζε Σηκή ηξαηνπέδνπ νχηζνπ: ΜΣΒ = w1*MT1+w2*ΜΣ2+ ….+ w5*ΜΣ5

100,00%

Α-4

Πίνακας 3: Πσροζβεζηήρες ΜΣΑ
Σηκή αλά Ππξνζβεζηήξα (αλά είδνο
εξγαζίαο)

α/α

1
2
3

Ππξνζβεζηήξαο

Ξεξάο Κφλεσο
6kgr
Ξεξάο Κφλεσο
12kgr (νξνθήο)

Σεκάρηα

Σ1

Σ2

πληήξεζε
(Παξάξηεκα
IV.1 ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

πληήξεζε
θαη
αλαλέσζε
γφκσζεο
(Παξάξηεκα
V ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

Σ3
Μέζε
Τδξαπιηθή
πληειεζηήο
Πξνζθεξφκελε
δνθηκή θαη
ηάζκηζεο
(1)
Σηκή
αλαλέσζε
γφκσζεο
(w)
(ΜΣ)
(Παξάξηεκα
VΙ ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

11

64,71%

1

5,88%

CO2 5kgr-6kgr

5

29,41%

ύνολο
Πσροζβεζηήρων

17

σνολική Μέζη Σιμή (ΜΣΓ)

εκεηψζεηο:
(1) Μέζε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ππξνζβεζηήξα: ΜΣ = (Σ1+Σ2+Σ3)/3
(2) πλνιηθή Μέζε Σηκή ΜΣΑ: ΜΣΓ = w1*MT1+w2*ΜΣ2+ w3*ΜΣ3

100,00%

Α-5
Πίνακας 4: Πσροζβεζηήρες Αερονομίας
Σηκή αλά Ππξνζβεζηήξα (αλά είδνο
εξγαζίαο)

α/α

Ππξνζβεζηήξαο

6

Ξεξάο Κφλεσο
1kgr
Ξεξάο Κφλεσο
2kgr
Ξεξάο Κφλεσο
3kgr
Ξεξάο Κφλεσο
6kgr
Ξεξάο Κφλεσο
12kgr
Κφλεσο Οξνθήο

7

1
2
3
4
5

Σεκάρηα

Σ1

Σ2

Σ3

πληήξεζε
(Παξάξηεκα
IV.1 ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

πληήξεζε
θαη
αλαλέσζε
γφκσζεο
(Παξάξηεκα
V ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

Τδξαπιηθή
δνθηκή θαη
αλαλέσζε
γφκσζεο
(Παξάξηεκα
VΙ ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

26

Μέζε
πληειεζηήο
Πξνζθεξφκελε
ηάζκηζεο
(1)
Σηκή
(ΜΣ)

(w)

17,33%

8

5,33%

9

6,00%

48

32,00%

25
12

16,67%
8,00%

CO2 5kgr-6kgr

22

14,67%

ύνολο
Πσροζβεζηήρων

150

σνολική Μέζη Σιμή (ΜΣΓ)

εκεηψζεηο:
(1) Μέζε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ππξνζβεζηήξα: ΜΣ = (Σ1+Σ2+Σ3)/3
(2) πλνιηθή Μέζε Σηκή Αεξνλνκίαο: ΜΣΓ = w1*MT1+w2*ΜΣ2+…+w7*ΜΣ7

100,00%

Α-6
Πίνακας 5: Πσροζβεζηήρες ΤΠΗΓ
Σηκή αλά Ππξνζβεζηήξα (αλά είδνο
εξγαζίαο)

α/α

1
2
3
4
5
6
7

Ππξνζβεζηήξαο

Ξεξάο Κφλεσο
50kgr
(Σξνρήιαηνο)
Ξεξάο Κφλεσο
6kgr
Ξεξάο Κφλεσο
3kgr
Ξεξάο Κφλεσο
12kgr (νξνθήο)
Ξεξάο Κφλεσο
12kgr
Ξεξάο Κφλεσο
2kgr
CO2 5kgr-6kgr
ύνολο
Πσροζβεζηήρων

Σεκάρηα

Σ1

Σ2

πληήξεζε
(Παξάξηεκα
IV.1 ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

πληήξεζε
θαη
αλαλέσζε
γφκσζεο
(Παξάξηεκα
V ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

Σ3
Μέζε
Τδξαπιηθή
πληειεζηήο
Πξνζθεξφκελε
δνθηκή θαη
ηάζκηζεο
(1)
Σηκή
αλαλέσζε
γφκσζεο
(w)
(ΜΣ)
(Παξάξηεκα
VΙ ΚΤΑ
618/43 θαη
17230/671)

2

2,20%

48

52,75%

1

1,10%

5

5,49%

3

3,30%

1

1,10%

31

34,07%

91

σνολική Μέζη Σιμή (ΜΣΔ)

εκεηψζεηο:
(1) Μέζε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ππξνζβεζηήξα: ΜΣ = (Σ1+Σ2+Σ3)/3
(2) πλνιηθή Μέζε Σηκή ΤΠΗΓ: ΜΣΔ = w1*MT1+w2*ΜΣ2+…+w7*ΜΣ7

100,00%

Α-7
ημειώζεις:
1.

Τθίζηαηαη δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ +/- 30% θαηά ηε ζχλαςε ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ.

2. Καηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ (πινπνίεζε παξαγγειίαο), ζε πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο ππξνζβεζηήξαο ησλ αλσηέξσ Πηλάθσλ ρξεηαζηεί αλαγφκσζε (αλαλέσζε γφκσζεο, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α 618/43 θαη
17230/671) γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (ζβφιηαζκα ζθφλεο, δηαξξνή αεξίνπ CΟ2 θηι), θαζψο θαη αιιαγή εμαξηεκάησλ ηνπ
ππξνζβεζηήξα (ρνάλεο, δείθηε πίεζεο, ιάζηηρσλ, θηι), ρσξίο ε Τπεξεζία λα ην έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξίζεη θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο, ε εηαηξεία θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλε λα ην θνηλνπνηήζεη ζηελ αξκφδηα
ηξηκειή Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα.
3. Η εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο σποτρεούηαι λα ππνβάιιεη βεβαηψζεηο ειέγρνπ ζπληήξεζεο –
αλαγφκσζεο γηα θάζε ππξνζβεζηήξα (παξ. 2.ε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Κ.Τ.Α 618/43). Δπηπξνζζέησο εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ
ζηνηρείσλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαη ν αξηζκφο ηνπ ππξνζβεζηήξα έηζη φπσο έρεη ζεκαλζεί κε ζπξέη απφ ηε Μ.ΓΔΑ
(θαη ινηπέο αληίζηνηρεο Μνλάδεο).
4. Να γίλεη ηνπνζέηεζε Γακησλίοσ Αζθαλείας ζχκθσλα κε ηελ Α.Π 15325/871-26/6/2008 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο –
Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο.
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν πκβάζεσλ

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο
ΔΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗΝ
ΠΡΟΚΛΗΗ 06/2018

Μ.ΓΔΑ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
Υνιαξγφο, 05 Οθη 18

Γηαδηθαζία Παξαιαβήο / Παξάδνζεο - Υξνλνδηάγξακκα - Λνηπνί Όξνη
1. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζέξρεηαη ζηελ εθάζηνηε Μνλάδα (σο παξαηίζεηαη
αλά Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α») γηα λα παξαιακβάλεη ηνπο πξνο έιεγρν ζπληήξεζε - αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξεο εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε
ζρεηηθή πξφζθιεζή ηνπ.
2. Η παξαιαβή - παξάδνζε ππξνζβεζηήξσλ ζα εθθηλήζεη ηαπηφρξνλα θαη
ηκεκαηηθά αλά Μνλάδα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζε
επαξθνχο πιήζνπο ππξνζβεζηήξσλ αλά Μνλάδα γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
πλαθψο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα αθήλεη ζηηο Μνλάδεο, έλα ειάρηζην πιήζνο ζπληεξεκέλσλ αλαγνκσκέλσλ ππξνζβεζηήξσλ γηα ζθνπνχο αζθαιείαο.
3. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-αλαγφκσζεο γηα
θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα αλέξρεηαη έσο πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο απφ ηηο Μνλάδεο.
4. Με
ηελ
παξάδνζε
ησλ
αλαγνκσκέλσλ
ζπληεξεκέλσλ
ππξνζβεζηήξσλ, ν αλάδνρνο ζα παξαιακβάλεη απζεκεξφλ απφ ηε Μνλάδα θαη
ηνπο ππφινηπνπο πξνο ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξεο (εθφζνλ πθίζηαληαη).
5. Γηα ηελ είζνδν ζηηο Μνλάδεο-ηξαηφπεδα κε ζθνπφ ηελ παξαιαβή παξάδνζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ. Οη αξκφδηνη
ρεηξηζηέο θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο αλά Μνλάδα είλαη ηα αθφινπζα:
α. ηξαηφπεδν Παπάγνπ (ΓΔΑ-Μ.ΓΔΑ-ΟΛΚΑ-ΤΠΔΠΑ), ηξαηνπέδνπ
νχηζνπ θαη ΜΣΑ: Αζκίαο (ΔΠΤΡ) Κνθθάιαο Δπάγγεινο θαη Δζκίαο (ΟΠΤΡ)
Σζέινο Γεκήηξηνο (ηει. 210 6591999).
β.

Αεξνλνκία: Αζκίαο (ΔΠΤΡ) Οηθνλνκφπνπινο Ισάλλεο (ηει. 210

γ.
9795400).

ΤΠΗΓ: κίαο (ΟΟΥΟΜ) Κπξθφπνπινο Παζράιεο (ηει. 210

9795609)

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν πκβάζεσλ

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο
ΔΟΤ

