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ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Υπηρεσία  μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κατασβεστικού υλικού  HFC-227ea, την υδραυλική 
δοκιμή και αναγόμωση εννέα (9) φιαλών, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.  
Έχοντας υπόψη:

1. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για το 
οικονομικό έτος 2018 

2. Τα υπ΄αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΘ/ΤΔΟΥ/588245/421393/4507/1829-19/11/2018 πρωτογενές 
αίτημα και το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΘ/ΤΔΟΥ/588536/421628/4510/1830-19/11/2018 τεκμηριωμένο 
αίτημα της υπηρεσίας μας.

3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον ΚΑΕ 5142 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ και 
την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΘ/ΤΔΟΥ/594788/426184/4549/1864-21/11/2018 (ΑΔΑ: ΩΦΔΒ4653Ο4-
ΞΛΔ,  απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης, ποσού 18.930,00€ 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7.    Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

       8.    Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

 9.     Την από 19-11-2018 τεχνική έκθεση για την προμήθεια κατασβεστικού υλικού  HFC-227ea, την 
υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εννέα (9) φιαλών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

                                                          
                                                               ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κατασβεστικού υλικού  HFC-227ea, 
την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εννέα (9) φιαλών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 18.930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των 
νόμιμων κρατήσεων.
Ο ανάδοχος, ο οποίος πρέπει να είναι πιστοποιημένος για σχετικές εργασίες, θα αποσυνδέσει, θα παραλάβει, 
θα εκτελέσει την απαιτούμενη υδραυλική δοκιμή, θα αναγομώσει με το κατασβεστικό υλικό HFC-227ea 
(χημική ονομασία: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane, εμπορική ονομασία FM-200) εννέα (9) φιάλες, 
συνολικής χωρητικότητας 567 Kg, θα τις επανεγκαστασήσει και θα τις παραδώσει σε πλήρη λειτουργία. Όλες 
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οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης και Μουσειογραφίας ΑΜΘ) και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών και συσκευών. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν 
εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η διαδικασία του αδειάσματος, της υδραυλικής δοκιμής των φιαλών και της επαναπλήρωσής τους θα πρέπει 
να γίνει από πιστοποιημένο Κέντρο Ελέγχου με Σταθμό Aνάκτησης & Kαθαρισμού Φιαλών HFC227ea (FM-
200), για την πλήρη αποφυγή πιθανής απώλειας κατασβεστικής ουσίας κατά τη διαδικασία της μετάγγισης, 
εξασφαλίζοντας μηδενικές απώλειες ουσίας προς το περιβάλλον, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το δε 
προσωπικό του Κέντρου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο για την ρύθμιση, πλήρωση 
(γόμωση) και επαναπλήρωση φιαλών με HFC227ea (FM-200), καθώς και στις αντίστοιχες απαιτήσεις 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγιεινής Λειτουργίας.
Στο φάκελο της Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Οι εργασίες αλλά και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά και να 
συνεργάζονται, χωρίς προβλήματα με την υφιστάμενη εγκατάσταση πυροπροστασίας του Α.Μ.Θ. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου ο Ανάδοχος θα προσκομίσει  στο Α.Μ.Θ. όλες τις νόμιμες 
βεβαιώσεις του Κέντρου Επανελέγχου (για κάθε φιάλη), που θα πιστοποιούν την καταλληλότητά τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
Α. (Για όλους τους συμμετέχοντες)
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο
υποψήφιος δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016.
Τα ποινικά μητρώα αφορούν:
(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Όλα τα ανωτέρω μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4250/2014.
- Για το απόσπασμα ποινικού μητρώου λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν
αναγράφεται, η χρονική διάρκεια των τριών (3) μηνών από την έκδοσή του.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 26-11-2018 και ώρα 
15.00 μ.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες 
παρέχονται στα τηλ: 2313310230, 239, 240.

 H Προϊσταμένη του Α.Μ.Θ.

Στεφανή Ευαγγελία
         Αρχαιολόγος
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