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ΠΡΟΣ : 
           Οικονομικούς φορείς
           με ανάρτηση στην ιστοσελίδα  
           του Δήμου Βόλου
           Url : www.dimosvolos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   
“Εργασίες επιθεώρησης πυροσβεστήρων σε σχολικά και Δημοτικά κτίρια του Δ.Βόλου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Το Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να προβεί
στην  επιθεώρηση,  συντήρηση,  αναγόμωση  και  αντικατάσταση  φορητών  μέσων  πυρόσβεσης  που
βρίσκονται  εγκατεστημένοι  σε όλα τα σχολικά και δημοτικά κτίρια του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις
διατάξεις της  ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β’ 1218/01-09-2005),  ΚΥΑ 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005),
την ΥΑ 14165/1993, τις οδηγίες των κατασκευαστών των πυροσβεστήρων.

Οι εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, που προβλέπονται να γίνουν, περιγράφο-
νται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Το προ-
σωπικό της υπηρεσίας μας δεν διαθέτει την εμπειρία αλλά ούτε και τα προσόντα για την εκτέλεση των πα-
ραπάνω εργασιών.  

Στον προϋπολογισμό προβλέπονται απρόβλεπτες δαπάνες για επιπλέον εργασίες συντήρησης και
αναγόμωσης πυροσβεστήρων και για απαραίτητα ανταλλακτικά εφόσον απαιτηθούν, η προμέτρηση και
κοστολόγηση των οποίων είναι δύσκολη εκ των προτέρων.

Ο χρόνος περαίωσης της συντήρησης και της συμπλήρωσης των ελλείψεων των πυροσβεστήρων
όλων των κτιρίων είναι 4 (τέσσερεις) μήνες από την έναρξη των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες
των συμμετεχόντων και τη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας μελέτης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι αναγνωρισμένες εταιρείες περιοδικού (επαν)ελέγχου,
συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων,  που θα διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Έγκρισης
Κανονισμού Λειτουργίας (το οποίο θα έχει εκδοθεί  από διαπιστευμένο Φορέα) και Άδεια Λειτουργίας
κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας όπου θα βρί-
σκεται η έδρα της εταιρείας, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
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Το  κόστος  των  παραπάνω  δεν  θα  υπερβαίνει  το  ποσό  των  8.030,90€  χωρίς  ΦΠΑ  (9.958,32€
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.094 με το ποσό των 5.351,22
€ συμπεριλαμβανομένου  του   Φ.Π.Α.  24%  &  τον  Κ.Α  30.7331.103 με  το  ποσό   των  4.607,10  €
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%  του Δήμου Βόλου.

 Έχοντας  υπόψη  τον  Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  καλούνται  οι
ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ, 2ος όροφος) έως την Δευτέρα 16.05.2022 και 13.00μμ.

Πληροφορίες  θα  παρέχονται  τις  εργάσιμες  ημέρες   από 08:00  έως  14:30  στο  τηλέφωνο  2421025614  (κ.  Ανάργυρος
Κελαϊδόπουλος & Δημήτριος Πετούσης του τμήματος  Συντήρησης, του Δήμου Βόλου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ             

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


