ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη,24/10/2017
Αρ. Πρ.41737
Ταχ.διεύθυνση
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E mail

: Αριστοτέλους 16
: 546 23
: Λιάππη Νικολέτα
:2313320556
:2310252487
: nliapi@3ype.gr,prom@3ype.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην
ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των Μονάδων και
Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ., προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ. 39684/06-10-2017 (ΑΔΑ:
7ΝΔΝΟΡΕΠ-ΦΗΜ) & 39685/06-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΧΝΟΡΕΠ-ΞΞΡ) αναλήψεις υποχρέωσης και
δεσμεύσεις πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται από
την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
Γλώσσα :Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01-11-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από

08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών της

Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας),

οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,

Θεσσαλονίκη  2313320556,542

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3

ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3 ΥΠΕ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ

ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ( ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000 €
ΜΕ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 01/11/2017 και ώρα 14:00μμ στο
Γραφείο Προμηθειών, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ημέρες.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή..
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.
Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγμα ή με
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή για κάθε Υγειονομική
Μονάδα ξεχωριστά.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
συμμετέχοντες υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται
από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την
οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Απορρίπτονται προσφορές
επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται
από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διαδικασία -σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
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Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.Πε. (Μακεδονίας) με βάση
τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 166/ 2003, μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ
της υπογραφής της οικείας σύμβασης) και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα
χρηματοδότησης του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η
κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.Πε. (Μακεδονίας):
α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO.
β) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των συμβατικών
υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και τον
Ανάδοχο.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
2. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται :
1. ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού
παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
2. ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20%
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού).
3. ποσοστό 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει της παραγρ.3, του
άρθρου 350, του Ν.4412/2016, που υπολογίζεται στην καθαρή αξία του τιμολογίου. Η εν λόγω
κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού).
4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση
ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής
του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του
Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Στην κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς
και κτιρίων της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), συγκαταλέγονται η συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχος
καταλληλότητας των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτουν.
Προκειμένου να είναι κατάλληλοι προς χρήση όλοι οι πυροσβεστήρες όλων των τύπων, θα πρέπει:
1. Να πληρούν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 618/43/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄52), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 17230/671/01.09.2005 (ΦΕΚ Β΄1218).
2. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3 «Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ
ΕΝ-615 «Πυροπροστασία- Μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεως»
3. Να φέρουν ανάγλυφο σήμανσης επί της φιάλης και αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα αναγράφονται:
- Όνομα και σήμα κατασκευαστή
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- Αριθμός σειράς
- Έτος κατασκευής
- Πίεση δοκιμής
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000 ή μεγαλύτερο.
Οι εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα εξής
χαρακτηριστικά- πιστοποιητικά:
-

Πιστοποιητικό

έγκρισης

κανονισμού

λειτουργίας

αναγνωρισμένης

εταιρείας

«Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και
υψηλής πίεσης» από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα.
-

Άδεια λειτουργίας-εγκατάστασης εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων από την
αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει η εταιρεία.

-

Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου που θα διενεργεί τις προβλεπόμενες
εργασίες.

-

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001:2000 ή μεγαλύτερο
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους των Κέντρων Υγείας
και των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και κτιρίων της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
προκειμένου να γνωρίσουν όλες τις επιτόπου συνθήκες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα ανά είδος πυροσβεστικού μέσου (βλέπε
αντίστοιχο πίνακα πυροσβεστικών μέσων – Παράρτημα Α), κατασβεστικού υλικού και ανταλλακτικών.
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων όπως:


Χοάνη και σωλήνας εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα CO2



Αυτόκλειστρο πυροσβεστήρα CO2



Κλείστρο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως



Στρόφιγγα τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως



Σωλήνα εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως



Σωλήνα εκτόξευσης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως



Μανόμετρο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο, συντήρηση ή και αναγόμωση των
πυροσβεστήρων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και κτιρίων της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) που αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες (Παράρτημα Α).
Ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστήρων προς έλεγχο, συντήρηση ή αναγόμωση είναι 753
τεμ.
Ο έλεγχος (συντήρηση, αναγόμωση, κ.λπ.) των πυροσβεστήρων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία(ΚΥΑ 618/43/2005 – ΦΕΚ 52/Β/20.01.2005, ΚΥΑ 17230/671/2005 – ΦΕΚ
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1218/Β/01.09.2005, κ.λπ.). Τα Κέντρα Υγείας, οι Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και τα λοιπά κτίρια της 3ης
ΥΠΕ (Μακεδονίας), στα οποία θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, θα είναι ανά
πάσα στιγμή εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος ο οποίος
δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης αναγόμωσης. Η κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι
ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη. Θα δοθεί
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8) για όλες τις ενέργειες συντήρησης των πυροσβεστήρων.
Σε περίπτωση υδραυλικής δοκιμής, όταν οι φιάλες έχουν ξεπεράσει τη δεκαετία ή και την πενταετία μετά
τη δεκαετία, πρέπει να πιστοποιείται αυτό με ελαστικό σύνδεσμο στο λαιμό της φιάλης, με μήκος
διακένου μικρότερο από 1,5mm. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις πρότυπες οδηγίες και διατάξεις (ΠΔ
14/2014(ΦΕΚ 2434), ΕΛΟΤ ΕΝ 54, ΕΛΟΤ ΕΝ 12259, ΕΛΟΤ ΕΝ 13565, ΕΝ 12416, Γ’ ΠΔ 17/2016, ΦΕΚ
276/2-3-2007, ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 520/2014, ΦΕΚ 1218/2005, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71/1988,
ΦΕΚ 3149/Β/24-11-2014 κλπ.

Ειδικοί Όροι-Υποχρεώσεις
Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υπεύθυνη:
-

Για την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης θα
αντικαθιστά τους πυροσβεστήρες, που θα παίρνει για έλεγχο- συντήρηση, με δικούς
της αντίστοιχης καταλληλόλητας, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία.

-

Κάθε φορά που θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση να
προσκομίζει στον υπεύθυνο δελτίο ποσοτικής παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται
η σειρά των πυροσβεστήρων και ο αριθμός τους ανά κτίριο.

-

Να διατηρεί καρτέλα εργασιών συντήρησης, όπου θα αναγράφεται η σειρά του
πυροσβεστήρα και αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η
ημερομηνία αυτών.

-

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, μετά την ενέργεια των εργασιών
συντήρησης, ότι κάποιος πυροσβεστήρας έχει τεθεί εκτός ενεργείας λόγω διαρροής,
υποχρεούται

να

τον

επισκευάσει

χωρίς

χρέωση.

Πυροσβεστήρες

που

χρησιμοποιήθηκαν θα αναγομώνονται το ταχύτερο δυνατό.
-

Να εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το εργατοτεχνικό
προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, θα έχει την απαραίτητη άδεια εργασίας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και σε περίπτωση πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ (1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
2) Συμμετέχω στην υπ.αριθμ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την ανάθεση……….………………………………….
3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
9)

Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Κέντρα Υγείας
Π.Ε.Δ.Υ.

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

3kgr

6kgr

12kgr

ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ

39

1
(ΦΟΡΗΤΟΣ)

6

ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

10

1
(ΟΡΟΦΗΣ)

2

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

1 (ΦΟΡΗΤΟΣ)
3 (ΟΡΟΦΗΣ)

50kgr/
25 kgr

CO2

CO2

CO2

CO2

2kgr

5kgr

12kgr

30kgr

14

2
5 (ΦΟΡΗΤΟΙ) +
1(ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

2 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

15

ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

11 (ΦΟΡΗΤΟΙ)

3 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

10

1(ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

5

2

1(12,5kg
r)

1(ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
50kgr)

1

1+
2(ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

14 + 1 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

12 +
7 (ΓΙΑ Π.Ι.)

2(ΟΡΟΦΗΣ)
1(ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

2

20

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1 (ΟΡΟΦΗΣ) +
2 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)

15

1

1
1
2+
4 (ΓΙΑ Π.Ι.)
3

1

4

8

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

3kgr

6kgr

12kgr

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

21 + 2(ΟΡΟΦΗΣ)
+ 4 (ΠΙ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

2 (ΟΡΟΦΗΣ) +
2 + 4 (ΟΡΟΦΗΣ)

4+2

4 (ΟΡΟΦΗΣ) + 1

ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(ΓΙΑ ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

(ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΙ
ΚΝΙΔΗΣ)

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

3

2

ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

25
+ 5 ΓΙΑ Π.Ι.

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

19 +
1 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΥ Π.Ε.Δ.Υ.

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

50kgr/
25 kgr

CO2

CO2

CO2

CO2

2kgr

5kgr

12 kgr

30kgr

2 + 2 (ΓΙΑ ΠΙ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙ
ΑΣ)

(ΓΙΑ ΠΙ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

3

2

1

1 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
25kgr)

9

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π.Ε.Δ.Υ.

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

3kgr

6kgr

12kgr

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

50kgr /
25 kgr

CO2

CO2

CO2

CO2

2kgr

5kgr

12kgr

30kgr

17+
1+10+8+3+3+3 = 45
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
Σ.Π.Μ.Π. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ
Β΄ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ

ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
Σ.Π.Μ.Π. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ
Β΄ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ

2+
1+1+4 = 8
ΚΕΝΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

3 (25 kgr)
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ

ΟΡΟΦΗΣ
2+2+1+1 = 6
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ
Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ
1+2 = 3

1+1 = 2

3+2+2+1 =8

Σ.Π.Μ.Π.
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΒΩΛΟΥ

Κ. ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
Γ΄ Ι. ΑΚΡ/ΛΕΩΣ
ΟΔΟΝΤΟΠΡ/ΚΟ
Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ

6+
1+3+3 = 13
ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Σ.Π.Μ.Π.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Ι. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

9+
3+1+1+3+4 = 21
1+1 = 2
Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
&Π.Ι.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Ι. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ι. ΕΥΟΣΜΟΥ

1

Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

101
+ 6 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

8

ΜΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6

Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Σ.Π.Μ.Π.
Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

1+1 = 2
Ι.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ
2+
2+1+1+1 = 7
Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

3
2 (ΟΡΟΦΗΣ)

7

3

10

9

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π.Ε.Δ.Υ.

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

CO2

CO2

CO2

CO2

2kgr

5kgr

12kgr

30kgr

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

6kgr

12kgr

10

4+
1 (ΟΡΟΦΗΣ)

2

ΜΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ

8

6+
2 (ΟΡΟΦΗΣ)

1

ΜΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

13

2

3

ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

17+ 2 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

21

ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3kgr/
2 kgr
2 (3kgr)
1 (2 kgr)

1 (3kgr)

50kgr /
25 kgr

2

1

2

ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

19

ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

6

ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

12 +
1 (ΟΡΟΦΗΣ)

1

11

1

ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ
ΜΟΔΗ 9

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

3kgr/
2 kgr

ΔΤΥ, ΕΛΚΕΑ, ΤΜΗΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ
ΜΑΒΙΛΗ 11

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

3kgr/
2 kgr

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

6kgr

12kgr

4

1 (ΟΡΟΦΗΣ)

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

6kgr

12kgr

ος

ΟΡΟΦΟΣ

6

ος

ΟΡΟΦΟΣ

4

ος

ΟΡΟΦΟΣ

3

ος

ΟΡΟΦΟΣ

1

2

3

4

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

50kgr /
25 kgr

CO2

CO2

CO2

CO2

2kgr

5kgr

12kgr

30kgr

2

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

50kgr /
25 kgr

CO2

CO2

CO2

CO2

2kgr

5kgr

12kgr

30kgr

1

12

