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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Μοίλα Μοηάνθσ, ΦΜ 50100 

Φθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  18-11-2021 

 Αρικμ. Πρωτ. 1972 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Νζα Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

Τπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ, υδραυλικισ δοκιμισ κακϊσ και προμικεια 

πυροςβεςτιρων και βάςεων πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ  του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

ςε Κοηάνθ, Φλϊρινα, Καςτοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα 

 

 

Ρ Αντιπρφτανθσ Ρικονομικϊν, Σρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Σανεπιςτθμίου  Δυτικισ Ξακεδονίασ, 

ζχοντασ υπόψθ : 

1. Φον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και ειδικότερα 

τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Φθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ με αρικμό 762/12-10-2021, με ΑΔΑ: Ψ4ΦΡ469Β7Μ-ΘΕΠ και 

ΑΔΑΞ: 21REQ009367846.  

3. Φθν Σρόςκλθςθ με αρικμό με αρικμό 1137/18-10-2021, με ΑΔΑ: 9ΠΘΧ469Β7Μ-43Ε και ΑΔΑΞ: 

21PROC009383178. 

4. Φο από 25/10/2021 Σρακτικό τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν και Ξθχανοργάνωςθσ του ΣΔΞ, 

καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν οικονομικι προςφορά για: Τπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, 

αναγόμωςθσ, υδραυλικισ δοκιμισ κακϊσ και προμικεια πυροςβεςτιρων και βάςεων πυροςβεςτιρων 

για τισ ανάγκεσ  του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςε Κοηάνθ, Φλϊρινα, Καςτοριά, Γρεβενά και 

Πτολεμαΐδα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.999,55 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α. 24%, 

ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Σαραρτιματοσ τθσ Σαροφςασ. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Φακτικό Σροχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2021, ΜΑΕ: 1352-Α 

Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Νζασ Πρόςκλθςθσ. Μριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ 

χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτονται 

οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ.  

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΧΓΕΙΑ, ςτο ΜΘΞΔΘΥ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΣΙΜΑΙΤΡΦΘΦΑ - «ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ – ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Φεχνικισ & Ρικονομικισ 

Σροςφοράσ των Σαραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Ρι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων εταιριϊν 
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(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ κατάλογο 

όςων παρζλαβαν τθν Σρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

 

 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα 

περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. τα δικαιολογθτικά επαγγελματικισ και τεχνικισ καταλλθλότθτασ που αναφζρονται ςτο 

Σαράρτθμα Ι τθσ Σαροφςασ, κακϊσ και  

b. Φον Πίνακα υμμόρφωςθσ του Σαραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα και 

c. Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) 

2) Οικονομικι προςφορά του Σαραρτιματοσ ΙΙ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Χπόδειγμα Ρικονομικισ 

Σροςφοράσ.  

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word) 

 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Ξ., Δ.Ρ.Χ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ (ιτοι:  

ΦΑΜΕΝΡΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΓΙΑ ΦΘ ΟΕΑ ΣΤΡΥΜΝΘΥΘ ΓΙΑ ΜΑΦΑΘΕΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ΞΕ ΑΤ. ΣΤΩΦ. 1972/18-11-2021 ΓΙΑ 

ΦΘΟ ΣΑΤΡΧΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΕΝΕΓΧΡΧ, ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ, ΑΟΑΓΡΞΩΥΘΥ, ΧΔΤΑΧΝΙΜΘΥ ΔΡΜΙΞΘΥ ΜΑΘΩΥ ΜΑΙ 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΣΧΤΡΥΒΕΥΦΘΤΩΟ ΜΑΙ ΒΑΥΕΩΟ ΣΧΤΡΥΒΕΥΦΘΤΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ  ΦΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ 

ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ ΥΕ ΜΡΗΑΟΘ, ΦΝΩΤΙΟΑ, ΜΑΥΦΡΤΙΑ, ΓΤΕΒΕΟΑ ΜΑΙ ΣΦΡΝΕΞΑΛΔΑ 

ΘΞ/ΟΙΑ ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ: 26-11-2021, 11.00  π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

Ρι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 26-11-2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11.00 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, ςτα Μοίλα Μοηάνθσ, Φ.Μ. 50150, τθλ. 24610-68303, 68304, 608305. Θ αποςφράγιςθ των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Ρικονομικισ Διεφκυνςθσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, ςτα Μοίλα Μοηάνθσ. 

ΝΡΙΣΡΙ ΡΤΡΙ 

1. Ξε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ 

ii) Σιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Σιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

2. Φα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτία Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, 

Μοίλα Μοηάνθσ, Φ.Μ. 50150, Μοηάνθ. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

2. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, 

κτίριο τμ. Θλεκτρολόγων Ξθχ/κϊν & Ξθχ/κϊν Θ/Χ  

δ/νςθ: Μ. Μαραμανλι & Νυγερισ, Φ.Μ. 50100, 

Μοηάνθ. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

3. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, 

κτίριο Φμ. Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν  

δ/νςθ: Ξπακόλα & Υιαλβζρα, Φ.Μ. 50100, Μοηάνθ. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

4. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, 

Σαλιό Μτίριο Διοίκθςθσ, δ/νςθ: Ικάρων 3, Φ.Μ. 

50100, περιοχι Αγ. Δθμθτρίου, Μοηάνθ. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

5. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, 

Μτίριο Εργαςτθρίων Φμ. Ξθχανολ. Ξθχανικϊν, δ/νςθ: 

Αργυροκάςτρου 9, Φ.Μ. 50100, Μοηάνθ. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

6. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, 

Υχολι Μοινωνικϊν & Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 3ο 

χλμ. εκν. οδοφ Φλϊρινασ-Οίκθσ, Φ.Μ. 53100, 

Φλϊρινα. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

7. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, 

Υχολι Μαλϊν Φεχνϊν 3ο χλμ. εκν. οδοφ Φλϊρινασ-

Οίκθσ, Φ.Μ. 53100, Φλϊρινα. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

8. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, 

Φζρμα Μοντοποφλου, Φ.Μ. 53100, Φλϊρινα. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

9. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Πτολεμαΐδα, 

Σεριοχι ΜΕΣΦΥΕ, Φ.Μ. 50200, Στολεμαΐδα 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

10. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν 

Καςτοριά, Σεριοχι Φοφρκα, Φ.Μ. 52100, Ξανιάκοι, 

Μαςτοριά. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

11. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Γρεβενά, 

6ο χλμ Σαλαιάσ Ε.Ρ. Γρεβενϊν Μοηάνθσ Φ.Μ. 51100, 

Γρεβενά. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

12. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Γρεβενά, 

Ξακθτικι εςτία Φζρμα Φαλιαδοφρθ Μων., Φ.Μ. 

51100, Γρεβενά. 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

3. Φο ςυνολικό τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

4. Ρι πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν προμικεια των ειδϊν, 

ο δε Φ.Σ.Α. βαρφνει το Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ. Φο τιμολόγιο του προμθκευτι κα εκδοκεί ςτα 

εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  
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Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 501 50, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

 

5. Φον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Φομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

6. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Μράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 

 Μράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν  

 Μράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
 

 Ρι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

Υε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

Υε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Τπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ & υδραυλικισ δοκιμισ πυροςβεςτιρων Τπθρεςίεσ 

ελζγχου, ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ , υδραυλικισ δοκιμισ κακϊσ και προμικεια πυροςβεςτιρων και 

βάςεων πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ  του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

Νόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ των κτιριακϊν υποδομϊν ςε πζντε πόλεισ Μοηάνθ, Φλϊρινα, Μαςτοριά, 

Γρεβενά και Στολεμαΐδα και ςε πολλά κτίρια, εργαςτιρια, φοιτθτικζσ εςτίεσ κ.α. θ διαχείριςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ, μεταφοράσ, προμικεια και επανατοποκζτθςθσ μετά τθν ςυντιρθςθ είναι ιδιαίτερα 

δφςκολθ, γι’ αυτό θ πρόςκλθςθ αφορά το ςφνολο του αντικειμζνου και δεν αφορά κάκε πόλθ μεμονωμζνα. 

 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ Πρόςκλθςθσ.  

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ: 

 

1. Άδεια  Λειτουργίασ, από το υπουργείο βιομθχανίασ , ανάπτυξθσ ι τθν περιφζρεια για κζντρο 

επανελζγχου φιαλϊν πυροςβεςτιρων χαμθλισ και υψθλισ πίεςθσ.  

2. Πιςτοποιθτικό επάρκειασ αρμοδίου ατόμου (υπευκφνου για τον ετιςιο ζλεγχο των 

πυροςβεςτιρων) 

3. Πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ περιοδικοφ ελζγχου, 

ςυντιρθςθσ και αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων (ςφμφωνα με τθν Χ.Α. Αρικ. 648/43/03.01.05 & 

17230/671/01.09.05) για περιοδικό ζλεγχο, ςυντιρθςθ και αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων χαμθλισ 

και υψθλισ πίεςθσ  

4. Βεβαίωςθ για τθν ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργία κζντρου επανελζγχου φιαλϊν (ςφμφωνα με 

τθν Χ.Α. Αρικ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93) για πυροςβεςτιρεσ με ραφι και άνευ ραφισ (CO2) 

5. Βεβαίωςθ για τθν ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργία κζντρου επανελζγχου φιαλϊν  IS (TPED) – 

ΡΔΘΓΙΕΥ ( ADR 2010/35/EU & ADR 2019).  

6. Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ (ISO 9001:2015, 14001:2015 & 

45001:2018) ςχετικά με τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ:  

1. Εμπορία πυροςβεςτιρων, ειδϊν πυραςφάλειασ & πυροπροςταςίασ.  

2. Σεριοδικό ζλεγχο, ςυντιρθςθ & αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων 

3. Εγκατάςταςθ & ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ / πυραςφάλειασ / πυρανίχνευςθσ  

4. Μζντρο επανελζγχου χαλφβδινων φιαλϊν πυροςβεςτιρων (με & άνευ ραφισ) 

7. φμβαςθ με ΑΜΕΕ (ςφμβουλο αςφαλοφσ μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων) για τισ 

φιάλεσ κατάςβεςθσ   

8. Βεβαίωςθ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία ότι γνωρίηει τισ ςυνκικεσ των χϊρων 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Υτθ Υτιλθ «ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΣΑΙΦΘΥΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΟΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Προςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΣΑΙΦΘΥΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΟΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Σροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

Υτθ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΘΥΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Σροςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Σροςφορά. 

Υτθ ςτιλθ «ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτα αρικμθμζνα Φεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, 

που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Σινάκων Υυμμόρφωςθσ. 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

1 

Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει μετά τθν κατακφρωςθ, υποχρεοφται να 
εκδϊςει βεβαίωςθ ελζγχου ςυντιρθςθσ-αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων και να 
επικολλιςει επί του πυροςβεςτιρα τθν ετικζτα ελζγχου, θ οποία δε κα 
καλφπτει τισ ςθμάνςεισ του καταςκευαςτι 

ναι 
 

2 
Απαγορεφεται ρθτά θ παραχϊρθςθ τθσ αναγόμωςθσ και τθσ υδραυλικισ 
δοκιμισ ςε τρίτο χωρίσ ζγγραφθ ςυμφωνία και κατάκεςθ των νομιμοποιθτικϊν 
του κατά τθν κατάκεςθ προςφορϊν (υπεργολαβία).  

ναι 
 

3 

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ επικαλείται Δάνεια εμπειρία  
1.     Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό υπογεγραμμζνο και από τα δφο μζρθ για τθν 
ςφναψι ςυμφωνίασ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο.  

2.     Χπεφκυνεσ δθλϊςεισ και από τα δφο μζρθ για τισ εργαςίεσ που κα 
εκτελεςτοφν .  

3.     Οομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά τθσ εταιρείασ που δανείηει τθν 
εμπειρία και εκτελεί μζροσ του ζργου.  

4.     Ζκδοςθ υπευκφνων δθλϊςεων και πιςτοποιθτικϊν από τθσ δεφτερθσ 
εταιρείασ μετά το πζρασ των εργαςιϊν.  

ναι  

4 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει με δικά του ζξοδα τουσ 
πυροςβεςτιρεσ από τουσ χϊρουσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν 
Μοηάνθ, Φλϊρινα, Μαςτοριά, Γρεβενά και ςτθν Στολεμαΐδα  προσ αναγόμωςθ, 
κακϊσ επίςθσ και να τουσ παραδϊςει με δικά του ζξοδα ςτουσ παρακάτω 
χϊρουσ, ζπειτα από τθν αναγόμωςι τουσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Φεχνικι 
Χπθρεςία του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ: 
1. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ Μοίλα Μοηάνθσ, Φ.Μ. 50150, 

Μοηάνθ. 

2. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ, Μτίριο τμ. Θλεκτρολόγων 

Ξθχ/κϊν & Ξθχ/κϊν Θ/Χ, Δ/νςθ: Μ. Μαραμανλι & Νυγερισ, Φ.Μ. 50100, 

Μοηάνθ. 

3. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ, κτίριο Φμ. Ξθχανολόγων 

Ξθχανικϊν, Δ/νςθ: Ξπακόλα & Υιαλβζρα, Φ.Μ. 50100, Μοηάνθ. 

4. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ, Σαλιό Μτίριο Διοίκθςθσ, 

Δ/νςθ: Ικάρων 3, Φ.Μ. 50100, περιοχι Αγ. Δθμθτρίου, Μοηάνθ. 

5. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ, Μτίριο Εργαςτθρίων Φμ. 

Ξθχανολ. Ξθχανικϊν, Δ/νςθ: Αργυροκάςτρου 9, Φ.Μ. 50100, Μοηάνθ. 

6. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, Υχολι Μοινωνικϊν & 

Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, 3ο χλμ. εκν. οδοφ Φλϊρινασ-Οίκθσ, Φ.Μ. 

53100, Φλϊρινα. 

7. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, Υχολι Μαλϊν Φεχνϊν, 3ο 

χλμ. εκν. οδοφ Φλϊρινασ-Οίκθσ, Φ.Μ. 53100, Φλϊρινα. 

8. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα, Φζρμα Μοντοποφλου, Φ.Μ. 

53100, Φλϊρινα. 

9. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Στολεμαΐδα, Σεριοχι ΜΕΣΦΥΕ, Φ.Μ. 

50200, Στολεμαΐδα. 

10. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μαςτοριά Σεριοχι Φοφρκα, Φ.Μ. 

52100, Ξανιάκοι, Μαςτοριά. 

11. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Γρεβενά 6
ο
 χλμ. εκν. οδοφ Γρεβενϊν-

Μοηάνθσ, Φ.Μ. 51100, Γρεβενά.  

12. Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Γρεβενά Ξακθτικι εςτία Φζρμα 

Φαλιαδοφρθ Μων., Φ.Μ. 51100, Γρεβενά. 

ναι 
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5 

Νόγω τθσ μεγάλθσ διαςποράσ των κτιρίων ςε διαφορετικζσ πόλεισ και 
τοποκεςίεσ κα ςυνταχκεί από τον ανάδοχο μετά από ςυνεννόθςθ με τθν 
Φεχνικι Χπθρεςία χρονοδιάγραμμα περιςυλλογισ των πυροςβεςτιρων κακϊσ 
επίςθσ και επανατοποκζτθςθσ τουσ, το οποίο κα τθρθκεί απαρζγκλιτα. 

ναι 
 

6 

ε όςουσ πυροςβεςτιρεσ κατά τθ διάρκεια του ελζγχου, ςυντιρθςθσ ι 
αναγόμωςθσ διαπιςτωκοφν φκορζσ ςτθ βαφι ι ςτα εξαρτιματα λειτουργίασ 
τουσ, αυτοί κα βαφοφν και κα αντικαταςτακοφν τα εξαρτιματα εκείνων που 
είναι φκαρμζνα. 

ναι 
 

7 

Οι πυροςβεςτιρεσ που κα αναγομωκοφν κα ζχουν ςτο ςϊμα τουσ τθν ειδικι 
αυτοκόλλθτθ πινακίδα ςτθν οποία κα αναγράφεται το είδοσ τθσ 
καταςβεςτικισ ουςίασ, θ θμερομθνία αναγόμωςθσ, θ θμερομθνία λιξθσ τθσ 
αναγόμωςθσ και θ πίεςθ τθσ υδραυλικισ δοκιμισ.  

ναι 
 

8 

Οποιαδιποτε παραμόρφωςθ του ςϊματοσ του πυροςβεςτιρα, ςτρζβλωςθ, 
διαρροι ι παλαιότθτα κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν απόρριψθ του 
πυροςβεςτιρα ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο και τθν άμεςθ αντικατάςταςι 
του. 

ναι 
 

9 

Οι πυροςβεςτιρεσ κα παραδοκοφν ςε πλιρθ λειτουργία. Σο κόςτοσ 
οποιουδιποτε ελζγχου, ςυντιρθςθσ, αναγόμωςθσ, υδραυλικισ δοκιμισ ι 
ανταλλακτικϊν πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και να καλφπτεται από τθν τιμι 
προςφοράσ.  

ναι 
 

10 

Σα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν ςιμανςθ CE. Θα αναγράφονται όλα τα 
ςτοιχεία των προδιαγραφϊν τουσ και του εργοςταςίου παραγωγισ τουσ. Ρ 
ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τα πιςτοποιθτικά λειτουργίασ από τον αρμόδιο 
φορζα ςφμφωνα με ότι ορίηει θ υπϋ αρικ. 618/43 ΜΧΑ (ΦΕΜ Βϋ52/2005) 
«Προχποθζςεισ διάθεςησ ςτην αγορά πυροςβεςτήρων, διαδικαςίεσ 
ςυντήρηςησ , επανελζγχου και αναγόμωςησ» και τθν υπ  αρικ. 17230/671 (ΦΕΜ 
Β’ 1218/2005) τροποποίθςθ του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Δθμόςιασ Φάξθσ. 

ναι 
 

11 

Θα πρζπει να αναγράφεται ανεξίτθλα πάνω ςτουσ πυροςβεςτιρεσ θ 
θμερομθνία επανελζγχου τουσ. λα τα υλικά κα πρζπει να είναι τθσ καλφτερθσ 
ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ όςον αφορά το ςχιμα τθν 
ποιότθτα τισ διαςτάςεισ, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ 
(ερυκροφ χρϊματοσ). Ρι πυροςβεςτιρεσ κα τθροφν τισ πιςτοποιιςεισ EN-3, CE 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ. 

ναι 
 

12 

Οι πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ Pa 6 kg κα ζχουν ελάχιςτθ καταςβεςτικι 
ικανότθτα 21A, 113B, C, E και πιςτοποιθμζνοσ κατά CE και ΕΟ-3. Ρι 
πυροςβεςτιρεσ κα περιζχουν ωσ καταςβεςτικό μζςο ABC 40%,  διθλεκτρικισ 
αντοχισ, μθ διαβρωτικά ςτοιχεία μθχανϊν και εγκαταςτάςεων και ακίνδυνα για 
τον άνκρωπο. Μάκε πυροςβεςτιρασ αποτελείται από το κυρίωσ κυλινδρικό 
δοχείο καταςκευαςμζνο από χαλυβδοελάςματα, με χειρολαβι μεταφοράσ και 
βαλβίδα τφπου ςκανδάλθσ. Επίςθσ κα φζρει αςφάλεια κλείςτρου με βαλβίδα 
εκτόνωςθσ υπερπίεςθσ, μανόμετρο και ςτιριγμα τοποκζτθςθσ. Άλλα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά: πίεςθ λειτουργίασ 15bar-20C. Δραςτικό μικοσ εκτόξευςθσ 5-
6m. 

ναι 
 

13 Οι βάςεισ των πυροςβεςτιρων κα αφοροφν πυροςβεςτιρεσ ζωσ 6Kg, και κα 
είναι επιτοίχιεσ. 

ναι  
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14 

Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν προμικεια των νζων πυροςβεςτιρων κα 
πρζπει: 

1. Οα παραδϊςει με δικά του ζξοδα ςτουσ παραπάνω 
αναφερόμενουσ χϊρουσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Φεχνικι 
Χπθρεςία του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ τουσ νζουσ και ςε 
πλιρθ λειτουργεία πυροςβεςτιρεσ. 

2. Οα καταγράψει και παραδϊςει ςτθν Χπθρεςία, λίςτα με όλουσ 
τουσ πυροςβεςτιρεσ, τα χαρακτθριςτικά τουσ, το ζτοσ καταςκευισ 
τουσ. 

3. Υτουσ παραδοτζουσ πυροςβεςτιρεσ κα αναγράφεται ανεξίτθλα θ 
θμερομθνία επανζλεγχου κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 
του, κα εγγυάται με Χ/Δ του Ο. 1599 τθ ςωςτι λειτουργία του 
πυροςβεςτιρα κακϋ όλο το ενδιάμεςο διάςτθμα. 

ναι 
 

15 Χρόνοσ παράδοςθσ, 30 θμζρεσ ναι 
 

 

Ημερομθνία: _________ 

 

 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 
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ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

1. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 3 

2. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 1 

3. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡΧ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  5kgr 27 

4. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 118 

5. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 9 

6. Συροςβεςτιρασ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 50kgr 1 

ΤΝΟΛΟ 159 

 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

7. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 4 

8. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 9 

9. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  5kgr 9 

10. Φιάλθ κατάςβεςθσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡΧ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  45kgr 5 

11. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 3kgr 4 

12. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 119 

13. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 16 

14. Συροςβεςτιρασ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 25kgr 5 

15. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  2kgr 4 

ΤΝΟΛΟ 175 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50





 

Νζα Πρόςκληςη κατάθ. οικον. προςφορϊν για υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, αναγόμωςησ, υδραυλικήσ δοκιμήσ, καθϊσ και προμήθεια 

πυροςβεςτήρων και βάςεων πυροςβεςτήρων για τισ ανάγκεσ του Παν. Δυτ. Μακεδονίασ Σελ. 11 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μαςτοριά. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

16. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 2 

17. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 4 

18. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  5kgr 5 

19. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 62 

20. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 12 

ΤΝΟΛΟ 85 

 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα  Γρεβενά. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

21. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 4 

22. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  5kgr 3 

23. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 66 

24. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 11 

ΤΝΟΛΟ 84 

 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Στολεμαΐδα. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

25. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 2 

26. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡΧ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

5kgr 
3 

27. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 12 

ΤΝΟΛΟ 17 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σρομικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

28. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 9 

ΤΝΟΛΟ 9 

 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50





 

Νζα Πρόςκληςη κατάθ. οικον. προςφορϊν για υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, αναγόμωςησ, υδραυλικήσ δοκιμήσ, καθϊσ και προμήθεια 

πυροςβεςτήρων και βάςεων πυροςβεςτήρων για τισ ανάγκεσ του Παν. Δυτ. Μακεδονίασ Σελ. 12 

 

Σρομικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα.  

α/α Είδοσ Σεμάχια 

29. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 9 

ΤΝΟΛΟ 9 

 

Σρομικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Μαςτοριά. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

30. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 5 

ΤΝΟΛΟ 5 

 

Σρομικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Γρεβενά.  

α/α Είδοσ Σεμάχια 

31. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 5 

ΤΝΟΛΟ 5 

 

Σρομικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Στολεμαΐδα. 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

32. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 2 

ΤΝΟΛΟ 2 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΕΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σρομικεια βάςεων πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ 

α/α Είδοσ Περιοχι Σεμάχια 

33. Βάςθ Συροςβεςτιρα Μοηάνθ 100 

34. Βάςθ Συροςβεςτιρα Στολεμαΐδα 20 

35. Βάςθ Συροςβεςτιρα Φλϊρινα 90 

ΤΝΟΛΟ 210 

 

 

 

Αρμόδιοσ για τη ςφνταξη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Μικροφ Ιωάννησ, τηλ: 24610 56364, email: 

imikrou@uowm.gr 

../../AppData/Local/Temp/imikrou@uowm.gr
ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50





 

Νζα Πρόςκληςη κατάθ. οικον. προςφορϊν για υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, αναγόμωςησ, υδραυλικήσ δοκιμήσ, καθϊσ και προμήθεια 

πυροςβεςτήρων και βάςεων πυροςβεςτήρων για τισ ανάγκεσ του Παν. Δυτ. Μακεδονίασ Σελ. 13 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να καταθζςουν οικονομική προςφορά για το ςφνολο του αντικειμζνου τησ 

παροφςασ Νζασ Πρόςκληςησ. Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα είναι η χαμηλότερη ςυνολική τιμή. 

Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ) 

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.999,55 € με 24% ΦΠΑ 

Ο υπογράφων ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

1972/18-11-2021 Νζασ Πρόςκλθςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω 

τιμι:  

α/α Είδοσ Σεμάχια 

Σιμι μονάδασ 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

υνολικι 

τιμι χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

υνολικι τιμι 

με ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 5.860,55 € ΜΕ ΦΠΑ 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ. 

1. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 3    

2. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 1    

3. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡΧ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

5kgr 
27 

   

4. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 118    

5. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 9    

6. Συροςβεςτιρασ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 50kgr 1    

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα. 

7. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 4    

8. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 9    

9. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

5kgr 
9 

   

10. Φιάλθ κατάςβεςθσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡΧ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  45kgr 5    

11. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 3kgr 4    

12. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 119    

13. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 16    

14. Συροςβεςτιρασ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 25kgr 5    

15. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

2kgr 
4 

   

 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50





 

Νζα Πρόςκληςη κατάθ. οικον. προςφορϊν για υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, αναγόμωςησ, υδραυλικήσ δοκιμήσ, καθϊσ και προμήθεια 

πυροςβεςτήρων και βάςεων πυροςβεςτήρων για τισ ανάγκεσ του Παν. Δυτ. Μακεδονίασ Σελ. 14 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

Σιμι μονάδασ 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

υνολικι 

τιμι χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

υνολικι τιμι 

με ΦΠΑ 24% 

(€) 

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. 

16. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 2    

17. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 4    

18. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

5kgr 
5 

   

19. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 62    

20. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 12    

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα  Γρεβενά. 

21. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ΑBC 12 kgr 4    

22. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

5kgr 
3 

   

23. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 66    

24. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ  ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 12kgr 11    

Αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Πτολεμαΐδα. 

25. Συροςβεςτιρασ οροφισ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6 kgr 2    

26. 
Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΔΙΡΠΕΙΔΙΡΧ ΑΟΘΤΑΜΡΥ  CO2  

5kgr 
3 

   

27. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 12    

ΤΝΟΛΟ 520    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1.488,00 € 

ΜΕ ΦΠΑ 

Προμικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ. 

28. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 9    

Προμικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ Φλϊρινα.  

29. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 9    

Προμικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. 

30. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 5    

Προμικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Γρεβενά. 

31. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 5    

ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50





 

Νζα Πρόςκληςη κατάθ. οικον. προςφορϊν για υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, αναγόμωςησ, υδραυλικήσ δοκιμήσ, καθϊσ και προμήθεια 

πυροςβεςτήρων και βάςεων πυροςβεςτήρων για τισ ανάγκεσ του Παν. Δυτ. Μακεδονίασ Σελ. 15 

 

α/α Είδοσ Σεμάχια 

Σιμι μονάδασ 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

υνολικι 

τιμι χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

υνολικι τιμι 

με ΦΠΑ 24% 

(€) 

Προμικεια πυροςβεςτιρων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Πτολεμαΐδα. 

32. Συροςβεςτιρασ φορθτόσ ΠΘΤΑΥ ΜΡΟΕΩΥ ABC 6kgr 2    

 ΤΝΟΛΟ 30    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΕΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 651,00€ ΜΕ 24% ΦΠΑ 

33. 

Βάςθ Συροςβεςτιρα 

Μοηάνθ 100    

34. Στολεμαΐδα 20    

35. Φλϊρινα 90    

 ΤΝΟΛΟ 210    

 ΤΝΟΛΟ 
 

   

 

 

 

Ημερομθνία: _________ 

 

 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50





 

Νζα Πρόςκληςη κατάθ. οικον. προςφορϊν για υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, αναγόμωςησ, υδραυλικήσ δοκιμήσ, καθϊσ και προμήθεια 

πυροςβεςτήρων και βάςεων πυροςβεςτήρων για τισ ανάγκεσ του Παν. Δυτ. Μακεδονίασ Σελ. 16 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 
-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί 
ζε βάξνο ηεο απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε 
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016.». 
-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 
-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 
από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο 
-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα 
πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο 
παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, 
ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2021 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 
κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 
θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 

ΑΔΑ: ΨΝ5Ο469Β7Κ-Κ50
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