
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί τα 

παρακάτω:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως (υπηρεσιακό αυτοκίνητο) 1 kg. 1 τεμάχιo 

2. Αμπούλες, σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης τύπου BONPET 

(γεννήτρια, μετασχηματιστής, πεδία)* μαζί με τα στηρίγματα τους. 

 

15 τεμάχια 

3. Βάση πυροσβεστήρα μεταλλική επιτοίχια CO2 6 Kg 20 τεμάχια 

 

*Αυτοδιεγειρόμενους Πυροσβεστήρες οροφής (τύπου BONPET ή ισοδύναμους) 

κατάλληλους για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β 

(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), F (ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ) και επίσης για 

κατάσβεση πυρκαγιών ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 35000 Volt (δηλαδή 

μέχρι και μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης, γεννήτριες) χωρίς να 

προκαλεί βραχυκυκλώματα. 

 

Προϋπολογισμός: Έως τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του προμηθευτή με ευθύνη, μέσα και έξοδα του προμηθευτή, στα γραφεία του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα:  Προμηθειών 
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Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα του παρεχομένου είδους. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στο παρεχόμενο είδος και ότι 

δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή 

ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ή βλάβες στο παρεχόμενο είδος, ο 

προμηθευτής θα αναλαμβάνει την αποκατάστασή του. 

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (4% για την προμήθεια υλικού). Η 

πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή και την έκδοση του 

σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007. 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 

ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης 

υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Αρχής. 

Κατόπιν αυτών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε 

κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 04/03/2016 στο Πρωτόκολλο (1
ος

 όροφος, 

γραφείο 107). 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ 

Αν. Καθηγήτρια 

 

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail) 

1. Γραφείο Προέδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 

3. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού 


