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ΕΝΤΥΠΟ Π2
(ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ)

Georgios Achilleos
Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών
2020.07.17 08:51:18 +03'00'

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
(άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

για απευθείας αναθέσεις άνω των 2.500,00 € έως 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ
Στοιχεία ενδιαφερομένου:
Ονοματεπώνυμο:

Βαρβάρα Βασιλάκου

Σχολή/ Εργαστήριο/
Διεύθυνση/ Τμήμα:

Τεχνική Υπηρεσία

Ιδιότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2821037298

E-mail:

vvasilakou@isc.tuc.gr

Κυρίες/ κύριοι,
Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ σύμφωνα με τις ακόλουθες οριζόμενες κατ’
ελάχιστο τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:
Α1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 618/43/20.01.2005 ΚΥΑ που αφορά τις διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων απαιτείται να γίνει ο ετήσιος έλεγχος όλων
των πυροσβεστήρων και των μόνιμων συστημάτων τοπικής εφαρμογής που βρίσκονται στους χώρους
του Πολυτεχνείου Κρήτης από αναγνωρισμένη εταιρεία.

Αριθμός τεμαχίων φορητών πυροσβεστήρων: 600±15
1.
Στον έλεγχο των πυροσβεστήρων περιλαμβάνονται όλων των τύπων οι φορητοί πυροσβεστήρες
3, 5 και 6 κιλών καθώς και οι πυροσβεστήρες οροφής 12 κιλών.
2.
Σε όσους πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης
διαπιστωθούν φθορές στη βαφή ή στα εξαρτήματα λειτουργίας τους, αυτοί θα βαφούν και θα
αντικατασταθούν τα εξαρτήματα εκείνων που είναι φθαρμένα.
3. Σε όσους από τους πυροσβεστήρες χρειαστεί να γίνει υδραυλική δοκιμή, αυτή θα γίνει χωρίς επιπλέον
χρέωση.
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3.
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται η βαφή και όλα τα ανταλλακτικά που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των πυροσβεστήρων καθώς και τα υλικά πλήρωσης (πυροσβεστική
σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, υλικό AFFF, κ.λ.π.) για τους πυροσβεστήρες που χρειάζονται αναγόμωση.
4.
Η μεταφορά των πυροσβεστήρων στα εργαστήρια ελέγχου των εταιρειών θα γίνει με όχημα
περισυλλογής της αναδόχου εταιρείας και τα έξοδα περισυλλογής και μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις
του Πολυτεχνείου θα επιβαρύνουν την ίδια. Με την παραλαβή των πυροσβεστήρων θα καταθέτει
έντυπο στο τμήμα συντήρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο οποίο θα αναγράφει επακριβώς την
ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που συγκεντρώθηκαν προς αναγόμωση.
Η περισυλλογή των φορητών πυροσβεστήρων μέσα από τις εγκαταστάσεις των κτιρίων θα γίνει με
αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας. Η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση με κατάλληλο
προσωπικό της να περισυλλέξει τους φορητούς πυροσβεστήρες από όλα τα σημεία των εγκαταστάσεων
και να αφήνει κάθε φορά πυροσβεστήρες για ασφάλεια. Κατά την επιστροφή ο κάθε πυροσβεστήρας θα
τοποθετείται στο ίδιο σημείο από την ανάδοχο εταιρεία.
Α2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Τα συστήματα των μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Για τον έλεγχο των φιαλών των μόνιμων συστημάτων ισχύουν οι ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται
στους φορητούς πυροσβεστήρες. Θα ελεγχθούν επίσης και η λειτουργία των πινάκων πυρανίχνευσης και των
ανιχνευτών σε κάθε σύστημα.

1

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

α

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Συστοιχία 5 φιαλών CO2 30kg με πιλότο 3kg και 2
πυρανιχνευτές

β

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Συστοιχία 3 φιαλών CO2 30kg με πιλότο 3kg και 2
πυρανιχνευτές

γ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Συστοιχία 5 φιαλών CO2 30kg με πιλότο 3kg και 2
πυρανιχνευτές

δ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

Συστοιχία 6 φιαλών CO2 46kg με πιλότο 3kg και 4
πυρανιχνευτές
1 Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών για τα συστήματα
1α,1β,1γ,1δ,

2

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

α

ΚΟΥΖΙΝΑ

1 Σύστημα τοπικής εφαρμογής wet chemical φιάλης 22
λίτρων
1 Σύστημα τοπικής εφαρμογής wet chemical φιάλης 12
λίτρων
Πιλότος
Πίνακας πυρανίχνευσης
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β

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 1

Συστοιχία 2 φιαλών CO2 50kg
Πιλότος 6kg

γ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 2

Συστοιχία 2 φιαλών CO2 50kg
Πιλότος 6kg

δ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Σύστημα τοπικής εφαρμογής με θερμοευαίσθητο καλώδιο
φιάλης CO2 30kg

Σύστημα τοπικής εφαρμογής με θερμοευαίσθητο καλώδιο
φιάλης CO2 30kg
ε

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Σύστημα τοπικής εφαρμογής με θερμοευαίσθητο καλώδιο
φιάλης CO2 30kg

στ

ΛΕΒΗΤΑΣ 1

Σύστημα τοπικής εφαρμογής 1 φιάλης CO2 6kg

ζ

ΛΕΒΗΤΑΣ 2

Σύστημα τοπικής εφαρμογής 1 φιάλης CO2 50kg

η

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Πίνακας πυρανίχνευσης
15 Ανιχνευτές
Σύστημα τοπικής εφαρμογής 2 φιαλών σκόνης 50kg
Πίνακας πυρανίχνευσης
4 ανιχνευτές

θ
3

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΗΜΜΥ

Συστοιχία 3 φιαλών CO2 45kg και 2 πυρανιχνευτές

α

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Συστοιχία 3 φιαλών CO2 45kg και 2 πυρανιχνευτές

β

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΣΤΗΣ 1

Συστοιχία 2 φιαλών CO2 30kg, 2 πυρανιχνευτές, πίνακας
πυρανίχνευσης

γ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΣΤΗΣ 2

Συστοιχία 2 φιαλών CO2 30kg, 2 πυρανιχνευτές, πίνακας
πυρανίχνευσης

δ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Συστοιχία 2 φιαλών CO2 45kg πυρανίχνευση εντός των
πινάκων

ε

ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Συστοιχία 2 φιαλών CO2 45kg, 2 πυρανιχνευτές, πίνακας
πυρανίχνευσης
3
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Πίνακας πυρανίχνευσης για τα συστήματα 3α και 3δ
4

ΚΤΙΡΙΟ Α1 ΔΙΚΤΥΑ
ΥΠΟΓΕΙΟ

Συστοιχία 4 φιαλών INTERGEN 45kg
Πιλότος 6kg
Πίνακας πυρανίχνευσης
Ανιχνευτές

5

ΜΗΧΟΠ

α

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Σύστημα τοπικής εφαρμογής 1 φιάλης CO2 50kg

β

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

Σύστημα τοπικής εφαρμογής 1 φιάλης CO2 50kg

γ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

δ

ΠΙΝΑΚΕΣ 1

ε

ΠΙΝΑΚΕΣ 2

στ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

6

Πίνακας πυρανίχνευσης
Ανιχνευτές
Συστοιχία 4 φιαλών CO2 45kg, 6 πυρανιχνευτές, πίνακας
πυρανίχνευσης
Σύστημα τοπικής εφαρμογής με θερμοευαίσθητο καλώδιο
φιάλης CO2 10kg
Σύστημα τοπικής εφαρμογής με θερμοευαίσθητο καλώδιο
φιάλης CO2 10kg
Συστοιχία 3 φιαλών CO2 45kg, 2 πυρανιχνευτές, πίνακας
πυρανίχνευσης

ΚΤΙΡΙΟ Δ1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Συστοιχία 3 φιαλών CO2 45kg, πιλότος, πίνακας
πυρανίχνευσης, 2 πυρανιχνευτές

ΛΕΒΗΤΕΣ

Συστοιχία 6 φιαλών CO2 45kg, πιλότος πίνακας
πυρανίχνευσης, 2 πυρανιχνευτές

Υποχρεώσεις Αναδόχου κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μετά το πέρας των
υπηρεσιών:
1. Απαράβατος όρος για τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων της προκήρυξης είναι η
εφαρμογή των Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 17230/671(ΦΕΚ 1218/Β/2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»
2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης – αναγόμωσης
πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί των πυροσβεστήρων της ετικέτας ελέγχου που προβλέπεται
στις Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671(ΦΕΚ 1218/Β/2005).
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3. Κατά τη διάρκεια του έτους 2020-21 θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος ποσοστού 1% του συνόλου των
πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν και αναγομώθηκαν. Τα έξοδα αναγόμωσης αυτών των
πυροσβεστήρων θα επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.
4. Με το τέλος των διαδικασιών συντήρησης και αναγόμωσης, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για την
έκδοση υπεύθυνης δήλωσης του Ν1599/86 για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των πυροσβεστήρων
και η οποία ισχύει για ένα έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικός Προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(24%).
Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών που αναφέρει η προσφορά.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΚΑΕ 9322Η περιγραφή του έργου: έργο της ΣΑΕ 546 με κωδικό
2020ΣΕ54600031 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600076)»
με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
CPV (Κωδικολόγιο ειδών):50413200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
1 έτος από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού/σύμβασης ή από την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάθεσης.
ΠΛΗΡΩΜΗ:
Για τον έλεγχο και αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων και των μόνιμων συστημάτων
πυρασφάλειας ο ανάδοχος δικαιούται να λαμβάνει κάθε φορά μέρος της αμοιβής καταθέτοντας
τιμολόγιο, για την διεκπεραιωμένη εργασία αναγόμωσης και ελέγχου. Η διεκπεραιωμένη εργασία θα
πιστοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Στην προσφορά σας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Επωνυμία εταιρείας

2.

ΑΦΜ εταιρείας

3.

Έδρα/ Διεύθυνση

4.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

5.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα κατ’ εφαρμογή των άρθρων
73 (παρ. 1) και 74 του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις αυτού, η προσφορά σας θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού* της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται πρωτότυπα από τον
οικονομικό φορέα και σφραγίδα.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή
(πρωτότυπη) και σφραγίδα, του κατά περίπτωση εκπροσώπου** του οικονομικού φορέα ώστε να
αποδειχθεί η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό ως εξής:
(α) στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. , Ο.Ε. και Ε.Ε για τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις των Α.Ε. για τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβούλιου
(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
*Λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:
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 11.11.2008σ.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
6
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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 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 ).
**Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

3.

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

4.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται
παρακάτω:
α) Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της κατά τόπου Περιφερειακής Ενότητας.
β) Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας σύμφωνα με την
Υπουργική απόφαση αριθ. 618/43/20.01.05 και 17230/671/01.09.05 για περιοδικό έλεγχο,
συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
γ) Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου φιαλών υψηλής πίεσης σύμφωνα με την
14165/1993 Υπουργική απόφαση.
δ) Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθ.
618/43/20.01.05 και 17230/671/01.09.05 για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση
πυροσβεστήρων.
ε) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ως εξής:
Α) να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης έως τις
28/7/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73132 Χανιά, προκειμένου να
πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο
7
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ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και
023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Β) να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) σφραγισμένο
φάκελο προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης έως τις 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:30 π.μ. με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου
Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τ.Κ. 73132 Χανιά, προκειμένου
να πρωτοκολληθεί. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο
ανωτέρω γραφείο, οι φάκελοι θα παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών, κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και
023 της Οικονομικής Υπηρεσίας.
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Η Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Προς Πολυτεχνείο Κρήτης
Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα Προμηθειών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Προσφορά
ανά
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

Περιγραφή Υπηρεσίας
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ προ ΦΠΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

……………….
ΦΠΑ 24%
……………….
Συνολική
Προσφορά με ΦΠΑ

……………….

Ημερομηνία, ………………………..

Ο Προσφέρων
Επωνυμία (σφραγίδα) και υπογραφή

9

20REQ007041595 2020-07-17
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Ε5 , Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά 73100 Χανιά
Τηλ.: 28210 37049, 37067, 37016, 37019, 37027 Fax 28210 37075 Email: prom@mail.tuc.gr

Η προσφορά θα υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές
ενδείξεις:
Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του κυρίως φακέλου
ΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά
ή λόγο αδυναμίας πρόσβασης στην
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Ε5 Γραφεία 021 και 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Ακρωτήρι Χανιά
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ AΠΟ ……./……/………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα παραδοθούν πρωτοκολλημένοι στην αρμόδια υπηρεσία για την
αποσφράγιση και τη σχετική αξιολόγηση.
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς αποδέχεστε τους όρους πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 4270/2014.
Χανιά, 16/7/2020
Η αιτούσα
signed by
Varvara Digitally
Varvara Vasilakou
2020.07.16
Vasilakou Date:
13:45:10 +03'00'

Βαρβάρα Βασιλάκου
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