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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   148.22 

 
«Υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή και 
την αγορά πυροσβεστήρων φορητών και οροφής των κτιρίων εντός και εκτός  του Ψ.Ν.Α., 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού (διότι οι ποσότητες είναι 
ενδεικτικές) των 9.015,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, του ν.4782/2021, στην 
εταιρεία «ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

4. Τον Ν. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 

(Α΄147)». 

5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Τα με αριθμ. πρωτ. 30890/17-10-22 και 32951/4-11-22 υπηρεσιακά σημειώματα 
της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας, για την 
ανάθεση της ετήσιας συντήρησης. 

7. Το πρωτογενές αίτημα 22REQ011903934. 
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35840/27-12-22 ορθή επανάληψη απόφαση Αναπληρωτή 

Διοικητή του Ψ.Ν.Α., για την απευθείας ανάθεση με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

 
1. Απευθύνουμε πρόσκληση στον οικονομικό φορέα :  
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΙΕΡΑ ΟΔΟ 198, ΑΙΓΑΛΕΩ – Τ.Κ. 122 42 – ΤΗΛ. 210/5909273 
– Α.Φ.Μ.  135895200 – Δ.Ο.Υ.   ΑΙΓΑΛΕΩ – email: info@kalofolias.com για την υποβολή 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο, την αναγόμωση, την 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ  :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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υδραυλική δοκιμή και την αγορά των πυροσβεστήρων φορητών και οροφής των κτιρίων 
εντός και εκτός του Νοσοκομείου, μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης 
(σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 
του Ν. 4782). 
 
2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:  

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Η ως άνω εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά 
συμμετοχής και επικαιροποιημένο φωτοαντίγραφο πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα 
(Ιδιωτικό ή Δημόσιο) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο αριθμός 
πιστοποίησης, τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου καθώς και ο αριθμός πιστοποίησής του 
(επί ποινή αποκλεισμού). 
Οι διαδικασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 618/43 (ΦΕΚ 52/20-1-
2005). 
Η σύμβαση συντήρησης (επανελέγχου) των πυροσβεστήρων είναι για ένα (1) έτος. 
Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων για κάθε κτήριο και για όλα τα κτήρια μαζί θα γίνει στην 
αρχή της σύμβασης. Μετά τον συγκεκριμένο έλεγχο θα μπορεί να ζητηθεί να 
πραγματοποιηθεί έλεγχος και σε επιμέρους ποσότητες πυροσβεστήρων (εάν απαιτηθεί).  
Για κάθε κτήριο που ο συντηρητής θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες για έλεγχο, θα 
τοποθετεί ένα μικρό αριθμό πυροσβεστήρων για έκτακτη ανάγκη. 

 
ΕΙΔΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ  

€ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
(Ενδεικτικές 
ποσότητες) 

ΣΥΝΟΛΟ   
€ 

Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Φορητός 6 Kgr 7 € 750 5.250,00    
Πυροσβεστήρας CO2 Φορητός 5-6 Kgr 7 € 94    658,00 

Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Οροφής 6 Kgr 8 € 4      32,00 
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Οροφής 12 Kgr 10 € 45 450,00 

Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής 12Kgr 10 € 1 10,00 
Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τροχήλατος 25Kgr 20 € 2 40,00 

Αναγόμωση 6kg + 5 € 120 600,00 
Αναγόμωση Co2 5kg + 5 € 4 20,00 

Αναγόμωση οροφής 6kg + 5 € 1 5,00 
Αναγόμωση οροφής 12kg + 10€ 5 50,00 

Υδραυλική δοκιμή  + 5 € 30 150,00 
    

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.    7.265,00 €  

ΑΓΟΡΑ     
Αγορά 6kg  35 € 40 1400,00 

Αγορά 12Kg Οροφής  70 € 5 350,00 
    

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.    1750,00€  
    

ΣΥΝΟΛΟ   9.015,00€ 
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Για κάθε διακίνηση πυροσβεστήρα (παραλαβή - παράδοση) η συντηρήτρια εταιρεία 
υποχρεούται να διακινεί έντυπα της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στα οποία θα 
υπογράφουν ο υπεύθυνος του κτηρίου, που έχει χρεωθεί τους πυροσβεστήρες και ο 
συντηρητής, καθώς και έντυπο – βεβαίωση της/του υπευθύνου του κτηρίου. Τα  έντυπα 
θα δοθούν στον συντηρητή από την Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Κατά την συντήρηση των Πυροσβεστήρων όπου απαιτηθεί αλλαγή εξαρτημάτων 
(Μανόμετρα, κλείστρα, Χοάνες Co2 κτλ..) θα γίνεται η αντικατάσταση και η εταιρεία θα 
πληρώνεται με έξτρα δαπάνη. Θα αποστέλλεται συνολική προσφορά στο τέλος της 
συντήρησης . 
Η μεταφορά, παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων, θα γίνεται με έξοδα της 
συντηρήτριας εταιρείας. 
Σε περίπτωση, που ο πυροσβεστήρας είναι ακατάλληλος προς χρήση, θα αντικαθίσταται 
με άλλον πυροσβεστήρα από το στοκ της αποθήκης υλικού ή με καινούριο, σύμφωνα με 
την τιμή / τεμάχιο που έχει δεσμευτεί η εταιρεία. Ο ακατάλληλος πυροσβεστήρας θα 
αντικαθίσταται με τις υποδείξεις και την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 
Ο άχρηστος πυροσβεστήρας θα δίδεται στην Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας για  
αχρήστευση. 
 

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́
ελάχιστον τα ακόλουθα:  
 
α. Την καθαρή τιμή για κάθε ζητούμενο είδος,  σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα. 
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς. 
 
4.  Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  
 

✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης.. 

✓ Υποβολή προσφοράς τεχνικής η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τις ως άνω ζητούμενες 
τεθείσες από την υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές, (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς). 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του 
ν. 4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 
4412/16): 

         Ποινικό μητρώο 
         Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 
         ΓΕΜΗ 
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         Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
      Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης,                 

4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο   
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη 
διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των 
πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής τους.  
Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρείς (3) μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσής τους.   

 
 

5. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό 
σφραγισμένο φάκελο έως την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου , και ώρα 12.00 μ.μ., στο 
πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι 
συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.  
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της 
σύμβασης.  
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές   
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας. 
 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 
4% επί της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας.  
 
α/α 1286/22,  ποσού 0,01€  έτους 2022,   α/α 151/23,  ποσού 7.264,99€  έτους 2023. 
α/α 1286/22,  ποσού 0,01€  έτους 2022,   α/α 151/23,  ποσού 1.749,99€  έτους 2023. 
 
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                    Ο ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ 
                                     
                                                                                                   ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              
  Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                        
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