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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Απαιτούμενων Μέσων Πυρασφάλειας στο 

Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ»  

  

Προϋπολογισμός:  27.140,33 πλέον ΦΠΑ 24% 

Χρηματοδότηση:  Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) 
 
 
 
 
 

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

  
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση  

 
Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα σύμβαση είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

 

 



 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση των 

προς προμήθεια υλικών  για την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας 

στο κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ. Τα συνημμένα στην παρούσα τρία (3) σχέδια (Π51.1 - Π51.2 - 

Π51.3) κάτοψης έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και 

αποτυπώνουν το είδος και το εύρος των επεμβάσεων ανά όροφο αναλυτικά ως εξής: 

 

Ισόγειο  

Λεβητοστάσιο 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχης μονόφυλλης μεταλλικής θύρας κλάσης 

πυραντίστασης 60min. 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτή θερμότητας πυρκαγιάς 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτή αερίων 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος ασφαλείας με σήμανση ΕΧΙΤ, 

αυτονομίας 90 λεπτών. 

 

 

Χώρος Υποσταθμού 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ανιχνευτών πυρκαγιάς, φωτοηλεκτρονικούς  

2. Προμήθεια δυο (2) Πυροσβεστήρων CO2 5kg 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση (3) φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας με σήμανση ΕΧΙΤ, 

αυτονομίας 90 λεπτών. 

 

Χώρος Εισόδου Κτιρίου 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχης μονόφυλλης μεταλλικής θύρας κλάσης 

πυραντίστασης 60min. 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση (4) φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας με σήμανση 

ΕΧΙΤ, αυτονομίας 90 λεπτών 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής σειρήνας σήμανσης συναγερμού 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής σειρήνας σήμανσης συναγερμού 

6. Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχης πυροσβεστικής φωλιάς με λάστιχο 

7. Προμήθεια  (1) Πυροσβεστήρα CO2 5kg 

 

 

Α Όροφος  

1. Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχης μονόφυλλης γυάλινης θύρας κλάσης 

πυραντίστασης 60min 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση (5) φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας με σήμανση 
ΕΧΙΤ, αυτονομίας 90 λεπτών 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ανιχνευτών πυρκαγιάς, φωτοηλεκτρονικούς 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής σειρήνας σήμανσης συναγερμού 

6. Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχης πυροσβεστικής φωλιάς με λάστιχο 

7. Προμήθεια τριών (3) Πυροσβεστήρων CO2 5kg 

8. Προμήθεια και εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης 8 Ζωνών 

 

 

 



Β Όροφος  

1. Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχης μονόφυλλης γυάλινης θύρας κλάσης 

πυραντίστασης 60min 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχης μονόφυλλης μεταλλικής θύρας κλάσης 

πυραντίστασης 60min 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχης δίφυλλης μεταλλικής θύρας κλάσης 

πυραντίστασης 60min 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση (6) φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας με σήμανση 
ΕΧΙΤ, αυτονομίας 90 λεπτών 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση  Φωτιστικού σώματος ασφαλείας με δύο προβολείς 
τύπου LED , αυτονομίας 90 λεπτών 

6. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ανιχνευτών πυρκαγιάς, φωτοηλεκτρονικούς 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς 

8. Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής σειρήνας σήμανσης συναγερμού 

9. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) επίτοιχων πυροσβεστικών φωλεών με 

λάστιχο 

10. Προμήθεια δύο (2) Πυροσβεστήρων CO2 5kg 

 

 

 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του 

έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως φάκελο θα 

περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα 

περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε 

φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος 

από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού 

προσώπου. 

 

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, θα περιλαμβάνει την προσφορά του υποψηφίου με 

ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του προϋπολογισμού της 

Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη 

εξουσιοδότησή του. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Η/Μ. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας  

- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

- Ισχύς προσφοράς: 180 ημέρες. 



- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και 

της φύσης του έργου 

-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 

-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

- Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την Τρίτη 17 /07/2018 και ώρα 10:00’ 

(έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

 Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

5. Εγγυήσεις 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και επιστρέφεται με την 

οριστική παραλαβή του έργου 

 

6. Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης 

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την 

παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 

ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης 

δεδομένου ότι κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα σύμβαση είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 

Βόλος 4-06-2018 

 

Ο Συντάξας 

 

Σπύρος Φυτιλής 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 

 

 

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την  4126/391/25-06-2018 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 


