
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

    

Ε.Σ.Υ.Π. – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, ΟΤ 45, Θεσσαλονίκη, 57022, Τ.: 2310 569999, Fax: 2310569996, e-mail: info@eim.gr,                       

web: http://www.eim.gr/    
 

                 Σίνδος, 11  Ιανουαρίου 2021 
                                                        Αρ.Πρωτ.: 1/2021                                                                                                                               

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτόματης κατάσβεσης της ΑΛΜ 
Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου. 

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό 

Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη 

εξειδίκευση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των 

πυροσβεστήρων αυτόματης κατάσβεσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο 

(Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).  

Η συντήρηση και αναγόμωση, που θα πραγματοποιηθεί, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα 
ορίζονται στην υπ. αριθμ. 14165/Φ 17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β` 2.9.1993) Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, «Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή 
κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις. Επίσης ο μειοδότης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 9001/2015, για την εν λόγω δραστηριότητα.  

Η υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση που θα πραγματοποιηθεί, όπως επίσης και τα υλικά που 
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συμμορφώνονται προς την ελληνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
πρότυπα. 

 
A. Εργαστηριακός έλεγχος (υδραυλική δοκιμή) και αναγόμωση 

 

 

 

 

B. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

 

 

 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  ΠΟΣ. 

1 Φιάλη CO2   5 KG 2 

2 Φιάλη CO2  50 KG  11 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  ΠΟΣ. 

1 
Κλείστρο CO2, τοπικής εφαρμογής / να παρασχεθεί κόστος μονάδας (η 
αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί εφόσον παρατηρηθούν διαρροές κατά την 
εκτέλεση της υδραυλικής δοκιμής)  

Έως 13 

2 Μοχλός χειροκίνητης ενεργοποίησης φιαλών 21 
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Το κόστος της προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης το κόστος αποξήλωσης, μεταφοράς και 
επανεγκατάστασης των φιαλών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι φιάλες είναι τοποθετημένες σε δώμα, με 
σχετικά δύσκολη πρόσβαση, είναι μεγάλου βάρους (130 kg περίπου) και επικίνδυνες κατά την 
μεταφορά, λόγω της υψηλής περιεχόμενης πίεσης. Για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι να 
επισκεφθούν το χώρο, για την αξιολόγηση των δυσκολιών του έργου. 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.  

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας), 
αλλά και το πιστοποιητικό ISO 9001/2015, μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με 
οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, 
Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Τετάρτη 20-01-2021. 
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