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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 57η/2015
Θέμα: «Εργασίες απόκτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας
του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων, ύψους 5.000 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ»
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
34η/7‐10‐2015, Θέμα 24ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΠΛΤΟΞΧΣ‐ΝΩΧ) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για εργασίες απόκτησης πιστοποιητικού
πυροπροστασίας του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων, ύψους 5.000 € συμπεριλαμβανόμενου
ΦΠΑ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο παρών διαγωνισμός αφορά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες-ενέργειες-μελέτες για την
κατάθεση φακέλου στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία έως τη χορήγηση του
πιστοποιητικού πυροπροστασίας για όλα τα κτήρια του Π.Χ.Π. “o Άγιος Παντελεήμων”.
Η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την πυρασφάλεια στα κτήρια του ιδρύματος “o Άγιος
Παντελεήμων” επισημαίνεται ως εξής:
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1. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας για κανένα κτήριο του ιδρύματος.
2. Από το 2006 υπάρχουν εκθέσεις επιθεώρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για
τα

κτήρια

Β1-Β2,

Φουαγιέ-Κυλικείο-Αίθουσα

Εκδηλώσεων-Κυλικείο-

Τραπεζαρίες, Δ1, Δ2, Ζ (“Κυψέλη”), E (“Οικογένεια”).
3. Κατατέθηκαν μελέτες το 2006(τεχνικές περιγραφές και σχέδια) μόνο για τα κτήρια
Β1-Β2

και

Φουαγιέ-Κυλικείο-Αίθουσα

Εκδηλώσεων-Κυλικείο-Τραπεζαρίες,

βασισμένες στις αντίστοιχες εκθέσεις επιθεώρησης, στα οποία κτήρια πλέον
εκκρεμούν οι παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το κατασκευαστικό
κομμάτι. Επίσης στα συγκεκριμένα κτήρια χρειάζονται αναθεωρημένες μελέτες
(τεχνικές περιγραφές και σχέδια) που θα αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση
όλων των χώρων και τα οποία θα χρειάζονται θεώρηση από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
4. Εκκρεμούν οι μελέτες (τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια) των συστημάτων
πυροπροστασίας για τα κτήρια Ζ, Δ1, Δ2, Ε.

Ο Ανάδοχος Μελετητής θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία:


Αναζήτηση φακέλων από την αρμόδια πολεοδομία-πυροσβεστική υπηρεσία
προκειμένου να εντοπισθούν όλα τα απαραίτητα σχέδια όλων των κτηρίων
του Π.Χ.Π. “o Άγιος Παντελεήμων” για να διεξαχθεί ο έλεγχος στις
εγκαταστάσεις.



Ενδεικτική αποτύπωση στους χώρους των εγκαταστάσεων και των
ενδεχόμενων τροποποιημένων χώρων.



Σχεδίαση όλων των προς αδειοδότηση χώρων σε συνδυασμό με την
εκπόνηση μελετών, τεχνικών περιγραφών και σχεδίων των συστημάτων
πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκθέσεις επιθεώρησης της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και της υφιστάμενης μελέτης του 2006 για τα κτήρια Β1-Β2 και
Φουαγιέ-Κυλικείο-Αίθουσα Εκδηλώσεων-Κυλικείο-Τραπεζαρίες.



Παράδοση φακέλου στο ίδρυμα με τα τελικά μέτρα και μέσα που πρέπει να
εγκατασταθούν μετά την έγκριση των τεχνικών περιγραφών και των
σχεδίων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.



Μετά

την

εγκατάσταση

των

τελικών

προτεινόμενων

μέτρων

θα

πραγματοποιηθεί έλεγχος όλων των χώρων και δοκιμές όλων των
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πυροσβεστικών μέσων (πυρανίχνευση, σύστημα χειροκίνητου συναγερμού,
μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, δίκτυο καταιονισμού κτλ) για να υποβάλλει τις
απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις Μηχανικού-Ιδιοκτήτη για τη χορήγηση
του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Στις παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνεται πάσης φύσεως έξοδα για σχέδια, μελέτες,
ελέγχους-δοκιμές, έρευνα σε πολεοδομία και υπηρεσίες, συγκρότηση φακέλων, υποβολές
μέχρι και την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
Ο υποψήφιος Μελετητής (κατά τη διαδικασία των προσφορών) θα πρέπει να έχει λάβει
γνώση των τοπικών συνθηκών και της έκτασης της εγκατάστασης με επιτόπια επίσκεψη
στο χώρο του Π.Χ.Π. “Ο Άγιος Παντελεήμων”.
Ο υποψήφιος μελετητής (Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) λόγω της μεγάλης
έκτασης των εγκαταστάσεων και των ειδικών συνθηκών του ιδρύματος θα πρέπει να έχει
προαπαιτούμενη σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχες μελέτες πυρασφάλειας.

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι προσφορές θα
κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την
Παρασκευή 6‐11‐2015 & ώρα 23:59
Δικαιολογητικά συμμετοχής:

‐
‐
‐
‐

‐

Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού (μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου)
Τουλάχιστον 3 αντίγραφα τιμολογίων τα δύο τελευταία χρόνια μελετών
πυρασφάλειας ή σχετικές συμβάσεις ή σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από
ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, ώστε να πιστοποιηθεί η εμπειρία του υποψήφιου
ανάδοχου σε έργα πυρασφάλειας
Υ.Δ. ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος

Ενδεικτικές κρατήσεις
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
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4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ημέρες από την κατάθεση του τιμολογίου
και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Για περαιτέρω πληροφορίες και επιτόπιο έλεγχο μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους
εργαζόμενους κ. Νικόλαο Τζάνη, τηλ. 2313320029, και κ. Δημήτρη Αγγελίδη τηλ. 2313 022631
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp‐km.gr, στο
www.eprocurement.gov.gr, στη διαύγεια και στις εταιρείες αποδελτίωσης:

1) Εταιρεία αποδελτίωσης www.clipnews.gr
2) Εταιρεία αποδελτίωσης www.innews.gr
3) Εταιρεία αποδελτίωσης www.promitheies.gr
4) Εταιρεία αποδελτίωσης www.akep.gr
5) Εταιρεία αποδελτίωσης www.info‐news.gr
6) Εταιρεία αποδελτίωσης www.panoptis.gr
7) Εταιρεία αποδελτίωσης www.ergolhpths.gr

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου
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