ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ

πληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ
Πξνυπνινγηζκφο: 1.200,00 € (πιένλ
Φ.Π.Α. 24%)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
CPV: 35111320-4

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αλαγνκσηηθνχ πιηθνχ (κε ηελ πιήξε
εξγαζία) πξνο ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ ππξνζβεζηήξσλ αιιά θαη ζηελ πξνκήζεηα
θαηλνχξησλ φπνπ απηφ είλαη επηβεβιεκέλν, γηα ηελ πξνζηαζία ρψξσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζσλ ηεο ∆ΔΤΑ Αγξηλίνπ.
Η ΓΔΤΑ ζα ζπληεξήζεη ζπλνιηθά 66 θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο ελψ ζα γίλεη
πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππφ ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξεο ρξήδεη
αιιαγήο. Όπνπ ρξεηάδεηαη λέα πξνκήζεηα ή αλαγφκσζε ζε πθηζηάκελν
ππξνζβεζηήξα (ρξήζε ζηνηρείνπ γηα 5 έηε) ή θαη πδξαπιηθή δνθηκή (ρξήζε ζηνηρείνπ
γηα 10 έηε), απηφ ζα ιακβάλεη ρψξα θαη ζα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά κε
ζπκπιεξσκαηηθή πξνζθνξά (σο πξφβιεςε πξνυπνινγηζκνχ).
α/α

ςνηήπηζη ζηοισείυν

1

ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 2KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)

2

ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 6KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)

3
4
5

ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 12KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E
ΟΡΟΦΗ ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 12KG ΠΤΡ.
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ (8A, 34B, C, E
ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΑΝΘΡΑΚΟ 5KG ΠΤΡ.
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ (55Β, C, E)

Ποζόηηηα /
ηεμάσια

Θέζη

25

Ορήκαηα ΓΔΤΑΑ

28

Κεληξηθή δεμακελή Αγίνπ
Υξηζηνθφξνπ (2), Γηπιηζηήξην (1) 10
ΒΙΟΚΑ (10), εξγνηάμην (9), γξαθεία
νδνχ Βφηζε (6)

2

Γηπιηζηήξην

4

ΒΙΟΚΑ (4), ιεβεηνζηάζην νδνχ Βφηζε
(1)

7

ΒΙΟΚΑ

Τετνικές Προδιαγραθές
(για ηοςρ καινούπιοςρ ωρ και για ηοςρ ςθιζηάμενοςρ πςποζβεζηήπερ)
Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Θα αλαγξάθνληαη φια ηα
ζηνηρεία ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπο. Ο αλάδνρνο
ζα πξέπεη λα έρεη ηα πηζηνπνηεηηθά ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζχκθσλα κε
φηη νξίδεη ε ππ΄ αξηζ. 618/43 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄52/2005) «Πποϋποθέζειρ διάθεζηρ ζηην
αγοπά πςποζβεζηήπων, διαδικαζίερ ζςνηήπηζηρ , επανελέγσος και αναγόμωζηρ» θαη
ηελ ππ αξηζ. 17230/671 (ΦΔΚ Β’ 1218/2005) ηξνπνπνίεζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, ελψ φζνλ αθνξά ηα νρήκαηα ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη
νη δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζ.50292/3549/08 (ΦΔΚ Β΄272/2009) «Εθοδιαζμόρ ηων
οσημάηων με θοπηηούρ πςποζβεζηήπερ» απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ.
1

Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αλεμίηεια πάλσ ζηνπο ππξνζβεζηήξεο ε εκεξνκελία
επαλειέγρνπ ηνπο. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ην ζρήκα ηελ πνηφηεηα ηηο δηαζηάζεηο, ηελ
ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο (εξπζξνχ ρξψκαηνο). Οη
ππξνζβεζηήξεο ζα ηεξνχλ ηηο πηζηνπνηήζεηο EN-3, CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. ηηο ηηκέο ησλ ππξνζβεζηήξσλ
πεξηιακβάλεηαη θαη νη κεηαιιηθέο βάζεηο ζηήξημήο ηνπο.
Πςποζβεζηήπαρ Pa 2 kg
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο 2 kg κε ειάρηζηε θαηαζβεζηηθή ηθαλφηεηα 8A,
34B, C, E θαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά CE θαη ΔΝ-3. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πεξηέρνπλ
σο θαηαζβεζηηθφ κέζν ABC 40%, δηειεθηξηθήο αληνρήο, κε δηαβξσηηθά ζηνηρεία
κεραλψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν. Κάζε ππξνζβεζηήξαο
απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θπιηλδξηθφ δνρείν θαηαζθεπαζκέλν απφ
ραιπβδνειάζκαηα ,κε ρεηξνιαβή κεηαθνξάο θαη βαιβίδα ηχπνπ ζθαλδάιεο. Δπίζεο
ζα θέξεη αζθάιεηα θιείζηξνπ κε βαιβίδα εθηφλσζεο ππεξπίεζεο, καλφκεηξν θαη
ζηήξηγκα ηνπνζέηεζεο. Άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: πίεζε ιεηηνπξγίαο 15 bar-20C.
Γξαζηηθφ κήθνο εθηφμεπζεο 5-6m. ηηο ηηκέο ησλ ππξνζβεζηήξσλ νρεκάησλ
πεξηιακβάλεηαη θαη νη κεηαιιηθέο βάζεηο ζηήξημεο θαηάιιειεο γηα νρήκαηα.
Πςποζβεζηήπαρ Pa 6 kg
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο 6 kg κε ειάρηζηε θαηαζβεζηηθή ηθαλφηεηα 21A, 113B,
C, E θαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά CE θαη ΔΝ-3. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πεξηέρνπλ σο
θαηαζβεζηηθφ κέζν ABC 40%, δηειεθηξηθήο αληνρήο, κε δηαβξσηηθά ζηνηρεία
κεραλψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν. Κάζε ππξνζβεζηήξαο
απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θπιηλδξηθφ δνρείν θαηαζθεπαζκέλν απφ
ραιπβδνειάζκαηα, κε ρεηξνιαβή κεηαθνξάο θαη βαιβίδα ηχπνπ ζθαλδάιεο. Δπίζεο
ζα θέξεη αζθάιεηα θιείζηξνπ κε βαιβίδα εθηφλσζεο ππεξπίεζεο, καλφκεηξν θαη
ζηήξηγκα ηνπνζέηεζεο. Άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: πίεζε ιεηηνπξγίαο 15bar-20C.
Γξαζηηθφ κήθνο εθηφμεπζεο 5-6m.
Πςποζβεζηήπαρ Pa 12 kg
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο 12 kg κε ειάρηζηε θαηαζβεζηηθή ηθαλφηεηα 43Α,
183Β, C, E θαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά CE θαη ΔΝ-3. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πεξηέρνπλ
σο θαηαζβεζηηθφ κέζν ABC 40%, δηειεθηξηθήο αληνρήο, κε δηαβξσηηθά ζηνηρεία
κεραλψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν. Κάζε ππξνζβεζηήξαο
απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θπιηλδξηθφ δνρείν θαηαζθεπαζκέλν απφ
ραιπβδνειάζκαηα ,κε ρεηξνιαβή κεηαθνξάο θαη βαιβίδα ηχπνπ ζθαλδάιεο. Δπίζεο
ζα θέξεη αζθάιεηα θιείζηξνπ κε βαιβίδα εθηφλσζεο ππεξπίεζεο, καλφκεηξν θαη
ζηήξηγκα ηνπνζέηεζεο. Άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: πίεζε ιεηηνπξγίαο 15bar-20C.
Γξαζηηθφ κήθνο εθηφμεπζεο 5-6m.
Πςποζβεζηήπαρ οποθήρ 12 Kg
Απηνδηεγεηξφκελνο ππξνζβεζηήξαο νξνθήο μεξάο θφλεσο 12 kg πνιιαπιήο
θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο Α, Β, C, E θαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά CE θαη ΔΛΟΣ 1279.
Σν δνρείν ζα θέξεη ζηφκην κε πξνζαξκνζκέλε θεθαιή θαηαηνληζκνχ (sprinkler) ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηνηρείν ηχπνπ εχζξαπζηνπ
βνιβνχ ή ηεθφκελν θαη εθηφμεπζε ηεο γφκσζεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ
αλέιζεη ζηνπο 57-77 C.

2

Πςποζβεζηήπαρ CO2 5 kg
Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ άλζξαθνο 5 kg κε ειάρηζηε θαηαζβεζηηθή
ηθαλφηεηα 55Β, C, E, θαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά CE, ΔΝ-3 θαη ΔΛΟΣ 953. Οη
ππξνζβεζηήξεο ζα πεξηέρνπλ σο θαηαζβεζηηθφ πιηθφ πγξφ δηνμεηδίνπ άλζξαθνο CO2.
Η ελεξγνπνίεζε ηνπο γίλεηαη κε πίεζε ηνπ κνρινχ ζηελ θεθαιή ηνπο ρσξίο λα
παξακέλνπλ θαηάινηπα ζην ρψξν κεηά ηελ θαηάζβεζε. Δπίζεο ζα θέξνπλ εχθακπην
ειαζηηθφ ζσιήλα πςειήο αληνρήο πνπ ζα θαηαιήγεη ζε πεπιαηπζκέλε ρνάλε
εθηφμεπζεο απφ δπζζεξκαγσγφ θαη δπζειεθηξαγσγφ πιηθφ. Άιια ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά: πίεζε ιεηηνπξγίαο 56bar-20C. Γξαζηηθφ κήθνο εθηφμεπζεο 2m.

Απαιηούμενες ζσμμορθώζεις
Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα
πξέπεη (καηά ηην θάζη παπάδοζηρ ηων πςποζβεζηήπων, νέων και ηων ζςνηηπημένων,
ωρ και καηά ηην θάζη ηων ενεπγειών ηος):
1. λα θαηαγξάςεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία, ιίζηα κε φινπο ηνπο
ππξνζβεζηήξεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηε ζέζε γηα
ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
2. κεηά ηνλ έιεγρν – ζπληήξεζε – αλαγφκσζε θαη παξάδνζε, ν αλάδνρνο,
ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ έιεγρνπ – ζπληήξεζεο – αλαγφκσζεο – θαιήο
ιεηηνπξγίαο. ηνπο παξαδνηένπο ππξνζβεζηήξεο ζα αλαγξάθεηαη αλεμίηεια ε
εκεξνκελία επαλέιεγρνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ελψ νη
βεβαηψζεηο ειέγρνπ θαηά ηελ παξάδνζε απνηεινχλ θαη ηελ εγγχεζε απφ πιεπξάο ηνπ
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ (θάζε) ππξνζβεζηήξα θαζ΄φιν ην ελδηάκεζν δηάζηεκα.
3. λα εθηειέζεη ν ίδηνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ ηελ παξαιαβή ησλ
πθηζηάκελσλ πξνο ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ απφ ηα ζεκεία (“ζέζεηο” ηνπ πην πάλσ
πίλαθα) πνπ απηνί βξίζθνληαη.
Δπίζεο, αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ
ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη (καηά ηην θάζη ζςλλογήρ πποζθοπών):
Να πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα θαηάιιεια ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία δειαδή:
1. άδεηα ιεηηνπξγίαο
2. πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίαο
πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο πίεζεο,
ζχκθσλα κε ηηο ΚΤΑ 618/43/2005 θαη 17230/2005.
3. πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο, αξκφδηνπ αηφκνπ γηα πεξηνδηθφ έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε
θαη ηελ αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ
ΚΤΑ.

Προϋπολογιζμός
α/α

Πεπιγπαθή

1

ςνηήπηζη ςθιζηάμενυν ζηοισείυν

1α

ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 2KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)
ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 6KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)

1β
1γ

ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 12KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

Ποζόηηηα

Δνδεικηική
ηιμή (εςπώ)

Γαπάνη

Σε ηεμ.

-

-

25

10

250

28

14

392

2

18

36
3

1δ
1ε

(8A, 34B, C, E)
ΟΡΟΦΗ ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 12KG ΠΤΡ.
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ (8A, 34B, C, E)
ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΑΝΘΡΑΚΟ 5KG ΠΤΡ.
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ (55Β, C, E)

2

Ππομήθεια ή Αναγόμυζη ή και
Τδπαςλική δοκιμή ςθιζηάμενυν
ζηοισείυν ή και όποια άλλη απαιηηηή
κάλςτη (π.σ. ςπέπβαζη ενδεικηικών
ηιμών)

2α

ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

4

23

92

7

14

98

-

-

332

332

Σε Ομάδα
Κόζηοςρ

1

πλνιηθή δαπάλε:
ΦΠΑ:
Πξνυπνινγηζκφο:

1200,00
288,00
1488,00

Ένησπο οικονομικής προζθοράς
(ακολοςθεί)
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Αγξίλην
18/04/2022

ΦΑΒΒΑ ΘΩΜΑ

ΚΩΣΑΚΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ

Γεληθφο Γηεπζπληήο
ΓΔΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

4

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΔΤΑΑ

γηα ηελ Πξνκήζεηα "Σςνηήπηζη πςποζβεζηήπων" σο πεξηγξάθεηαη ζηελ
ζρεηηθή κειέηε
Σπρφλ ππεξβάζεηο ησλ ελδεηθηηθψλ ηηκψλ δελ θαζηζηνχλ ηελ
πξνζθνξά άθπξε
ηοισεία Πποζθέπονηορ Φςζικού Πποζώπος - Δηαιπείαρ - Κοινοππαξιών - Δνώζευν
Δπσλπκία:
Έδξα (πφιε, νδφο, αξηζκφο, ΣΚ):
Σειέθσλα:
Φαμ:

Ππορ: ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Αγξηλίνπ
Αθού έλαβα γνώζη ηος Διαγωνιζμού ηηρ Υπηπεζίαρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ
ηηρ Ππομήθειαρ (μεηά ηων επγαζιών), ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι
αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζή ηηρ με
ηιρ ακόλοςθερ ηιμέρ επί ηων ηιμών ηος Πποϋπολογιζμού ηηρ Μελέηηρ.
α/α

Πεπιγπαθή

Ποζόηηηα

Πξνζθεξφκελε Σηκή
(επξψ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ /
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ)

Γαπάνη

* Υποτρεωηικά πεδία

1

ςνηήπηζη ςθιζηάμενυν ζηοισείυν

1α

ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 2KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)
ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 6KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)
ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 12KG ΠΤΡ. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
(8A, 34B, C, E)
ΟΡΟΦΗ ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 12KG ΠΤΡ.
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ (8A, 34B, C, E)
ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΑΝΘΡΑΚΟ 5KG ΠΤΡ.
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ (55Β, C, E)

1β
1γ
1δ
1ε

Σε ηεμ.

-

-

25
28
2
4
7
πλνιηθή πξνζθνξά:
ΦΠΑ:
πλνιηθή πξνζθνξά κε ΦΠΑ:

Γπλεηηθή δαπάλε/αλάισζε επηπιένλ ηεο σο άλσ πξνζθνξάο
2

Ππομήθεια ή Αναγόμυζη ή και
Τδπαςλική δοκιμή ςθιζηάμενυν
ζηοισείυν ή και όποια άλλη απαιηηηή
κάλςτη

2α

ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΚΤΠΣΟΝΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Σε Ομάδα
Κόζηοςρ

1

Γαπάλε

Γαπάλε κε ΦΠΑ

332

411,68

……….….., ……/…../201
Ο Πποζθέπυν

Τπνγξαθή & θξαγίδα
5

6

