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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία 19/10/2016

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης 
Προμήθειας:

“Απευθείας” Ανάθεση

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια: Ειδών - Εργασιών

Τίτλος Προμήθειας: Έλεγχος πυροσβεστήρων όλων των κτιρίων του 
Δ.Π.Θ. σε Αλεξανδρούπολη -  Ορεστιάδα, προμήθεια 

και τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων.
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα εννέα ευρώ και 

ογδόντα οκτώ λεπτά (4.619,88€) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός/Δ.Π.Θ. (Αριθ. Αποφ. 
Έγκρισης Δαπάνης 21/31/6 Οκτωβρίου 2016 (Θέμα Α2 

-  Οικον.)) της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. 
(ΑΔΑ:7ΓΒ46ΨΖΥ1-ΒΝΓ) -  (ΚΑΕ1899ο) -  

(16REQ005238624 2016-10-14)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου- 
προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης):

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής για κάθε είδος στο σύνολο της 

προμήθειας

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των 
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να 
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να 
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το 
αργότερο μέχρι:

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 ώρα 14:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης, Κτίριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος, 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης 
Μάκρης, 68100.
(Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης)
(έντυπη υποβολή)

Πληροφορίες :Τσιπιτσούδης Κώστας Information:
Δ/νση :Παν/πολη Αλεξ/πολης, Κτίριο Διοίκησης Address:
Τηλ. :25510 30955 tel:
Τηλεομοιοτυπία: 25510 30955 fax:
e-mail : ktsipits@alex.duth.gr

H E L L E N I C
R E P U B L I C

D E M O C R I T U S  
U N I V E R S I T Y  
O F  T H R A C E
UNIVERSITY CAMPUS 
GR-69100 KOMOTINI 
ΤΈΚ +3025310 39000

ADMINISTRATION
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Τόπος Παραλαβής - Παράδοσης των προς 
προμήθεια - συντήρηση ειδών:

Τμήματα του Πανεπιστημίου σε Αλεξανδρούπολη & 
Ορεστιάδα σε χώρους που θα υποδείξει η Δ/σα 
Υπηρεσία. (Τ.Τ.Ε.Α).

Τηλ. Επικοινωνίας:

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί 
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού:

ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
2551030955

Β. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα α) σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή 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.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Αλεξανδρούπολης του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι:

Η ανάθεση της προμήθειας, η υλοποίηση των εργασιών και των υπό προμήθεια υλικών, 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 618/43/2005- ΦΕΚ52/Β/2005 όπως 
τροποποιήθηκε με την 17230/671/2005-ΦΕΚ1218/Β/2005.

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) τις παρακάτω ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Στοιχεία του υποψηφίου :

Επω νυμία:....................................................................................................................
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ...................... / ................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση:.....................................................................................................................
Αριθμό τηλεφώ νου:...........................................................  (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-m a il:  (Είναι απαραίτητο στοιχείο)

Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση” :

«Έλεγχος πυροσβεστήρων όλων των κτιρίων του Δ.Π.Θ. σε Αλεξανδρούπολη -  Ορεστιάδα, 
προμήθεια και τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων»

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, 6ο 
Μάκρης, 68100, (Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης), Αρμόδιος Υπάλληλος 
Τ η λ .2551030955
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

χιλ. Αλεξανδρούπολης 
Τσιπιτσούδης Κώστας,

3. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες :Τσιπιτσούδης Κώστας
Δ/νση :Παν/πολη Αλεξ/πολης, Κτίριο Διοίκησης
Τηλ. :25510 30955
Τηλεομοιοτυπία: 25510 30955
e-mail : ktsipits@alex.duth.gr

Information:
Address:

tel:
fax:

mailto:ktsipits@alex.duth.gr


4. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.
5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός 

από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.
8. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
9. Τα υπό προμήθεια είδη, πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και όχι 

ανακατασκευασμένα.
10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Δ/σα Υπηρεσία (Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Αλεξανδρούπολης).
11. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
12. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

13. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής 
επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η 
Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση ανάθεσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα 
κατάταξης κοκ.

14. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας σε 
οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε 
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

15. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά 
υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς 
στην προσφορά και θα συνεκτιμώνται.

16. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
17. Ο Προϊστάμενος της Δ/σας Υπηρεσίας, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες 

παραλαβής - παράδοσης των υπό συντήρηση ειδών.
18. Η παράδοση των υπό συντήρηση - προμήθεια ειδών θα γίνει/ται από τον ανάδοχο εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας
19. Η παράδοση - παραλαβή των υπό συντήρηση - προμήθεια ειδών θα γίνεται στους χώρους του 

Δ.Π.Θ. κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
20. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια, πρέπει να παρέχει, με υπεύθυνη δήλωση, 

τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service) ή αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή 
δυσλειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την 
ημερομηνία της προμήθειας.

21. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, δηλ. στον υποψήφιο 
που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις συνημμένες 
τεχνικές απαιτήσεις.

22. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που θα αφορούν 
μεμονωμένα είδη δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται 
και το κόστος ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ).

23. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής 
Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) 
παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι 
η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την 
ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.

24. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 αυτού (όπως 
όμως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 375, του Ν.4412/2016), ύψους μεγαλύτερου ή 
ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηματοδότησης, και οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το 
Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών 
Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

Πληροφορίες :Τσιπιτσούδης Κώστας Information:
Δ/νση :Παν/πολη Αλεξ/πολης, Κτίριο Διοίκησης Address:
Τηλ. :25510 30955 tel:
Τηλεομοιοτυπία: 25510 30955 fax:
e-mail :ktsipits@alex.duth.gr
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25. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην 
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα).

26. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την 
σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Κομοτηνής.

• Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια και στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου. (http://supplies.duth.gr)

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
Οικονομικών του Δ.Π.Θ.

Συνημμένα: Αν. Καθηγητής κ. Φώτιος Μάρης

1. Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Προϋπολογισμός
3. Έντυπο Οικ. Προσφοράς

Πληροφορίες :Τσιπιτσούδης Κώστας
Δ/νση :Παν/πολη Αλεξ/πολης, Κτίριο Διοίκησης
Τηλ. :25510 30955
Τηλεομοιοτυπία: 25510 30955
e-mail :ktsipits@alex.duth.gr

Information:
Address:

tel:
fax:

http://supplies.duth.gr/
mailto:ktsipits@alex.duth.gr


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΠΡΟΥΠ: (4.619,88 €) ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το παραπάνω έργο περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των πυροσβεστήρων 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα, καθώς και την αναγόμωση όσων πυροσβεστήρων έχουν 
χρησιμοποιηθεί, ή συμπλήρωσαν πενταετία.
Η συγκέντρωση, η παραλαβή και η επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων 
προς έλεγχο και αναγόμωση θα γίνει από συνεργείο του αναδόχου.

Ακόμη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση νέων 
πυροσβεστήρων για τις εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δ.Π.Θ στην 
Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας σε αντικατάσταση 
παλαιών πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις ΚΥΑ 618/43/2005 και ΚΥΑ 
17230/671/2005.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ -  ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

1. Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως θα περιλαμβάνει: 
Άνοιγμα των πυροσβεστήρων, έλεγχο και αναμόχλευση της 
περιεχόμενης σκόνης.
Καθαρισμός κλείστρου και αγωγού εκτόξευσης σκόνης αν υπάρχει. 
Τοποθέτηση πλαστικού δακτυλίου στο επάνω μέρος της φιάλης του 
πυροσβεστήρα στον οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία ελέγχου. 
Πλήρωση των πυροσβεστήρων με προωθητικό αέριο άζωτο.

2. Για τον έλεγχο των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακος θα 
πρέπει οπτικά να ελέγχονται οι φιάλες, το κλείστρο, η χοάνη, να 
ζυγίζονται και αν υπάρχει μείωση του διοξειδίου του άνθρακος να 
συμπληρώνονται.

3. Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως θα γίνει με σκόνη 
τύπου Pa κατηγορίας Α,Β,Ο,Ε 40%.



Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
(Οι ποσότητες φαίνονται στον προϋπολογισμό μελέτης)

Γ1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι νέοι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται με τα ανάλογα πιστοποιητικά 
(κατασκευαστή, είδος κόνεως κλπ).
Θα είναι σύμφωνοι με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και ΚΥΑ 17230/671/2005.

Οι νέοι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται με άγκιστρο ανάρτησης και θα 
τοποθετηθούν με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή σε σημεία που θα 
υποδειχθούν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αχρηστεύσει τους αντικατασταθέντες 
πυροσβεστήρες και να τους παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του 
Πανεπιστημίου.
Με υπόδειξη της Υπηρεσίας ο προμηθευτής θα πρέπει να αναγράψει σε κάθε 
πυροσβεστήρα τα αρχικά Δ.Π.Ο. με κεφαλαία ευανάγνωστα μαύρα γράμματα.

Γ2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
I. Πυροσβεστήρες κόνεως τύπου Ρα (Α,Β,Ο,Ε)

1. Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως τύπου Ρα (Α,Β,Ο,Ε) 40% με 
κλείστρο, μανόμετρο σύμφωνα με CE, ΕΝ3, 3 kgr και 6 kgr. Με πάτο 
ασφαλείας.

2. Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα (Α,Β,Ο,Ε) 40% με 
κλείστρο, μανόμετρο σύμφωνα με CE, ΕΝ3.12 kgr, με sprinkler 68° C.

Γ3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Θα γίνουν δεκτές και εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές να συνοδεύονται από κατάλογο πελατών, prospectus.
Ακόμη οι προσφορές να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 
στην οποία θα φαίνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της 
Τεχνικής Περιγραφής -  Προδιαγραφών και Τιμολογίου -  Προϋπολογισμού 
μελέτης τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.
Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλους τους πυροσβεστήρες (παλαιούς και 
νέους) για ένα (1) έτος.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

4. Για τον έλεγχο και αναγόμωση ένας μήνας από την εντολή του 
Πανεπιστημίου.

5. Γ ια τους νέους πυροσβεστήρες ένας μήνας από την εντολή του 
Πανεπιστημίου.

Κομοτηνή 21/03/2016

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμ ^  1 ' ΛηΘ

Μαρκόπουλος Θωμάς 
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΔΗΜΟΚΡΕΙΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΠΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ
ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ:Έλεγχος πυροσβεστήρων όλων των κτιρίων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα
προμήθεια και τοποθέτηση νέων

!
πυροσβεστήρων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 6 kg. 250 5,00 1250,00

2 Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 12 kg. 20 6,00 120,00

3 Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 12 kg τοπικής εφαρμογής 3 6.00 18,00

4 Έλεννος πυροσβεστήοα Pa 12 kq οροφής 15 6,00 90,00

5 Έλεγχος πυροσβεστήρα C02 5 kg. 50 3,00 150,00

6 Ποουιίθεια πυροσβεστήοα Pa 6 kg. 30 25,00 750.00

7 Προμήθεια πυροσβεστήρα Pa 12 kq οροφής 4 35,00 140,00

8 Σκόνη Pa. A.B.C.E. 40% (kq) 800 1.10 880,00

9 Κλείστρα πυροσβεστήρων κόνεως 10 4,00 40,00

10 Κλείστρα πυροσβεστήρων C02 10 8,00 80.00

11 Μανόμετρα πυροσβεστήρων κόνεως 10 1,50 15,00

12 C02 (kq) 110 1,30 143,00

13 Χοάνες C02 10 8,00 80,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟ 3756,00

ΦΠΑ 23% 863,88

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4619,88

Σύνολο δαπάνης τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά με ΦΠΑ (4619,88 €) 

Χρόνος Παράδοσης:

(Τουλάχιστον 30 ημέρες από την εντολή του Πανεπιστήμιου).

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι από το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Αλεξανδρούπολη 21/03/2016

Ο Συντε^ςας) Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών

Γσιπιτσούδης Κώστας 
Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε.

Μαρκόπουλος Θωμάς 
Μηχ/γος Μηχανικός



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: Έλεγχος πυροσβεστήρων όλων των κτιρίων του Δ.Π.Θ. στην
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αλεξανδρούπολη -  Ορεστιάδα, προμήθεια και τοποθέτηση νέων

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ πυροσβεστήρων.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΗΛ. 2551030955 fax 2551030959 Προϋπολογισθείσα δαπάνη υπηρεσίας 4.619,88 €  με ΦΠΑ
6ο χιλ. Αλεξ/πολης Μάκρης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
τεμ./kg

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.
Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 6kg 250

2.
Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 12kg 20

3.
Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 12kg οροφής τοπικής εφαρμογής 3

4.
Έλεγχος πυροσβεστήρα Pa 12kg οροφής 15

5.
Έλεγχος πυροσβεστήρα CO2 5kg 50

6.
Προμήθεια πυροσβεστήρων Pa 6kg 30

7.
Προμήθεια πυροσβεστήρων Pa 12kg οροφής. 4

8.
Σκόνη Pa A,B,C,E, 40% (kg) 800

9.
Κλείστρα πυροσβεστήρα κόνεως 10

10.
Κλείστρα πυροσβεστήρα CO2 10

11.
Μανόμετρα πυροσβεστήρων κόνεως 10

12.
CO2 (kg) 110

13.
Χοάνες CO2 10

14.
Μερικό 

Σύνολο (€)
15.

ΦΠΑ 24%
16.

Σύνολο 
Δαπάνης (€)

Σύνολο δαπάνης ολογράφως:_______________________________________________________________________________________

Χρόνος Παράδοσης (Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την εντολή του Πανεπιστημίου ).

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι από το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

Αλεξανδρούπολη . . . . / ..... /2016
Ο Προσφέρων

( Ημερομηνία σφραγίδα υπογραφή)

Σημειώνεται ότι:

O τελικός αριθμός των υλικών και ποσοτήτων των αναλωσίμων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 
(α/α 8 έως 13), έχει υπολογιστεί στο μέγιστο των πιθανόν απαιτήσεων της προμήθειας και ο ακριβής αριθμός 
τους θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση αυτής από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.


