
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Προϋπ. Τιμή 
Μονάδας 

Μονάδα 
μέτρησης 

Προϋπ. τιμή 
Χωρίς Φ.Π.Α 

Προϋπ. τιμή με 
Φ.Π.Α 

1 71320000-7 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜ.ΦΟΙΝΙΚΑ 

1 1.750,00€  1.750,00€ 2.170,00€ 

2 71320000-7 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜ. 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1 1.750,00€  1.750,00€ 2.170,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ: 2 3.500,00€  3.500,00€ 4.340,00€ 

Η πρόσκληση απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς: 

 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. – ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. Ο.Ε. 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΜ ΤΕΕ: 14271 
ΑΦΜ:     997651446       
ΕΔΡΑ:     ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 90    
ΣΤΑΘΕΡΟ:2310555151           
EMAIL: g.varsami@karanasios.com 

 

ΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΜ ΤΕΕ: 98698 
ΑΦΜ: 061034348    
ΕΔΡΑ: ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19    
ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310740150    
EMAIL: nktoulas@gmail.com 

ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ 
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΑΜ ΤΕΕ: 21296 
ΑΦΜ: 154776265             
ΕΔΡΑ: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 11         
ΣΤΑΘΕΡΟ: 2312952608       
EMAIL: agoudel@gmail.com 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 14/03/2023 

• Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος. 

Ο.Α.Σ.Θ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2310-981226 

Αρ. αίτησης: ΑΣ2023/30 

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/26/2023 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού 
φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 
54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00. 
 
β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Απευθείας Ανάθεση 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ: 
                               08/03/2023 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
                               13/03/2023 
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• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ & ΤΟ ΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας πρόσκλησης. 

• Η υπηρεσία θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

• Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό τους τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης 

και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προσυπολογιζόμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

• Επιπρόσθετα, o ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη 

Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με 

την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (3) Φορολογική ενημερότητα, 

(4) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

• ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών πυροπροστασίας εντός 2 μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Επί πιστώσει ως εξής: Η πληρωμή τιμολογίων θα γίνει σε 15 ημέρες από την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου. 

• Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ανανέωση Πιστοποιητικών πυροπροστασίας αντίστοιχα για: 

- Το συνεργείο επισκευής και συντήρησης λεωφορείων που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 167, στην περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκης, το οποίο 
είχε ισχύ μέχρι και την 14-03-2022, (ΧΠΕ 15192). 

- Το πρατήριο καυσίμων ιδιωτικής χρήσης που βρίσκεται στην παλαιά Συμμαχική οδό προς Ωραιόκαστρο, στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, το 
οποίο έχει ισχύ μέχρι και την 02-12-2022, (ΧΠΕ 27304). 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Η ανανέωση του καθενός από τα δυο Πιστοποιητικά πυροπροστασίας θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 13η/ 2021 Πυροσβεστική Διάταξη με 
θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε 
επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του Ν. 4662/2020». 
Για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας θα πραγματοποιηθεί αρχικά επί τόπου αυτοψία αντίστοιχα σε κάθε μια από τις δυο εγκαταστάσεις, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής 
πυροπροστασίας. 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών θα συγκεντρωθούν και θα ψηφιοποιηθούν, προς ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ e-adeies 
«εγκρίσεις Πυροσβεστικής», οι έντυπες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας αντίστοιχα για την κάθε εγκατάσταση. 
Τέλος, θα συγκεντρωθούν και θα αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των Πιστοποιητικών πυροπροστασίας. 
 
Στην παρούσα προσφορά δεν περιλαμβάνονται: 
παράβολα και ανταποδοτικά τέλη 

οποιαδήποτε έκδοση άδειας δόμησης ή εκπόνηση τροποποιητικών/νέων μελετών πυροπροστασίας που τυχόν απαιτηθούν. 

ΑΔΑ: 6Ε7Ρ46ΜΨ84-ΩΦΛ




		2023-03-08T09:26:20+0200
	Athens




