
 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:  Κοτσάση Μάρθα                                                                               

Τηλέφωνο: 2513-500083

 Ταχ. Δ/νση : Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4                                                                      

  Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            

   

                                                                                           ΠΡΟΣ:  Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού του Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών». 

5. Το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας με ΑΔΑΜ 22REQ011080222 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20200/10-08-2022 με αριθμό απόφασης 666/2022 (ΑΔΑ: 994ΚΩΕ6-ΒΒΝ )    
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 
(10.810,32€) (συμπ. ΦΠΑ 24%) για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 
(Αναγόμωση πυροσβεστήρων) με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αναγόμωση 
Πυροσβεστήρων και προμήθεια πυροσβεστήρων».

7.  Εγκεκριμένο Αίτημα   με ΑΔΑΜ: 22REQ011086438.        
      8.   Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης.

Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας , «Προμήθεια υλικών 
για αναγόμωση Πυροσβεστήρων και προμήθεια πυροσβεστήρων» προσκαλεί τους 
οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή προμήθειας να 
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υποβάλουν προσφορές έως τις 17-08-2022, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  11.00 π.μ., στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, να 
υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Οκτώ χιλιάδων και εφτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (8.718.00€) χωρίς 

Φ.Π.Α, ήτοι Δέκα χιλιάδων οκτακόσιων δέκα ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (10.810,32€) με Φ.Π.Α. 

24%.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Αναγόμωση Ξηράς κόνεως  3κιλών 1 3,00 €
2 Αναγόμωση Ξηράς κόνεως 6κιλών 412 8,00 €
3 Αναγόμωση Ξηράς κόνεως  12κιλών 61 10,00 €
4 Αναγόμωση Ξηράς κόνεως  12-50 κιλών 1 18,00 €

5
Αναγόμωση Ξηράς κόνεως οροφής 

6κιλών 3 8,00 €

6
Αναγόμωση Ξηράς κόνεως οροφής 

12κιλών 64 10,00 €

7
Αναγόμωση Διοξ. Άνθρ. (CO2 ) 2κιλών

3 5,00 €
8 Αναγόμωση Διοξ. Άνθρ. (CO2 ) 5κιλών 51 9,00 €

9
Αναγόμωση Διοξ. Άνθρ. (CO2 )   12-45 

κιλών 32 14,00 €

10
Πυροσβεστήρας με μανόμετρο Ξηράς 

κόνεως 6 κιλών 
32 40,00 €

11
Πυροσβεστήρας Οροφής ξηράς κόνεως 
12 κιλών ABC40 αυτόματης Έναρξης  

3 80,00 €

12
Πυροσβεστήρας Διοξ. Άνθρ. (CO2 ) 

5κιλών
3 95,00 €

13

Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων με 
γαντζάκια τύπου Β πλήρης  σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 2434 Β΄ /12-09.2014 
περιλαμβάνονται : αξίνα, λοστός , 
τσεκούρι φτυάρι,δυο φακούς με 

μπαταρίες , πιστοποιημένη πυρίμαχη 
κουβέτρα , δυο κράνη , δυο προσωπίδες 

(ηλεκτροστατiκή βαφή  RAL 3000 UV 
700mm x 630mm x180mm)

1 500,00 €

14

Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη 
70x63x18εκ. & Μέγιστης Πίεσης 8bar 

πλήρης
3 300,00 €

Φ.Π.Α. 24%

448,00 €

8.718,00 €

240,00 €

10.810,32 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

500,00 €

285,00 €

900,00 €

3,00 €
3.296,00 €

610,00 €

640,00 €

18,00 €

24,00 €

2.092,32 €

1.280,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

15,00 €

459,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε 

αρμόδια δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες.

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και το 

αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.



 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

2.    Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

3.  Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα να προκύπτουν αφενός η 
νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (καταστατικό – τροποποιήσεις – γενικό 
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ & πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης). Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό 
έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 
από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία  για 
την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην 
κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των 
σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το 
αντικείμενο αυτών με ημερομηνία από την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και έπειτα.

Τεχνική προσφορά : οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση , του 

Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: Το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών θα 

είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ. 19698/09-08-2022 του Τμήματος 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελματικών Αδειών, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

4. Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

               Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα 

προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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