ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.Λ.Μαραθώνος 29
14565 Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, 26 -11-2020
Αρ. Πρωτ.: 29876
ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19»
CPV : 18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
CPV : 18424300-0 Γάντια µιας χρήσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη
α) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 2 περ. 31 του Ν.4412/2016
β) Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006
γ) Την υπ’ αριθµ. 3132/29520/23-11-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου
Ο ∆ήµος µας πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
COVID 19( γάντια µιας χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι )»
Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε ΑΜΕΣΑ έως την 7 ∆εκεµβρίου
2020 και ώρα
12.00 σχετική προσφορά, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29
Άγιος Στέφανος) υπόψη Τµήµατος Προµηθειών .
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε απαραιτήτως, µαζί µε την προσφορά σας, να µας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016)
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :
• Έλαβε πλήρη γνώση της 14/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα
προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών .
• Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η

μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός
των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
5) Τεχνική προσφορά
6) Οικονομική προσφορά
7)

Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα
κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα προσκομιστούν
με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου
3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.

•

•

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
•

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή τηλ 213 2030638
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr
Συνημμένα:
1. Η υπ αριθ 14/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα προμηθειών & Διαχείρισης
Υλικών . (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ
Εσωτ. ∆ιανοµή
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
Συνηµµένα:
1. Μελέτη 14/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

8.813,00 συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19
( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι )

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.813,00

συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απευθείας ανάθεση µε
την διαδικασία του κατεπείγοντος

Απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος σε ευρώ
µε κριτήριο ανάθεση η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ή για οποιοδήποτε επιµέρους οµάδα

Αντικείµενο

Προµήθεια : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ COVID 19 ( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι )

Αναθέτουσα Αρχή
Κ.Α
προϋπολογισµού
2020
Προϋπολογισθείσα
δαπάνη
Χρηµατοδότηση

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Κ.Α 15.6699.0004 " Προµήθεια ειδών για την
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ από την διασπορά του ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19"
8813,00
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οικονοµική προσφορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.813,00

συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείµενο της παρούσης είναι η " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι ) " για τις ανάγκες της δράσης Βοήθεια στο Σπίτι και των Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου ως µέσα για την αντιµετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του COVID - 19
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών
ευρώ (8.813,00) € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και 6%.
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2020
Κωδικοί Αριθµοί
Κ.Α
15.6699.0004

Ονοµασία Κ.Α
Προµήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο.Ε 2020 €
8.813,00

από την διασπορά του ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19"

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από Απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος
και κατάθεση σφραγισµένων προσφορών.
•
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής. Κάθε συµµετέχοντας µπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των
ειδών οµάδων ή για οποιοδήποτε επιµέρους οµάδα .
•
Οι ποσότητες των ειδών του ∆ήµου είναι ενδεικτικές και µπορούν να διαφοροποιηθούν εντός του
πλαισίου των προϋπολογισµών τους αντίστοιχα.
•
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν είναι υποχρεωµένοι να καταναλώσουν όλες τις αναγραφόµενες ποσότητες
των ειδών τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
•
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει τις ποσότητες των υλικών, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του, µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να µην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισµού της µελέτης .
•
Τα προµηθευόµενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω.
•
Η παράδοση τους θα γίνεται τµηµατικά στις υπηρεσίες του ∆ήµου και των φορέων του κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρµόδιο υπάλληλο διαχείρισης της προµήθειας .
•
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα ελέγχει αν τα
προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγµένα σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του διαγωνισµού .
Άγιος Στέφανος, 18/11/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

8.813,00 συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19
( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αφορά την Προµήθεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι ) , για τις ανάγκες της δράσης Βοήθεια στο Σπίτι και των Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου
ως µέσα για την αντιµετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του COVID - 19 .
Η δοµή ”Βοήθεια στο σπίτι εξυπηρετεί περιστατικά που διαµένουν στον ∆ήµο µας και αφορούν υπηρεσίες
νοσηλευτικής φροντίδας και λιγότερο υπηρεσίες συναισθηµατικής στήριξης ή οικιακής βοήθειας και οι ηλικίες κυµαίνονται άνω των 78 ετών. Ο ∆ήµος στηρίζει την δοµή παρέχοντας υλικοτεχνική υποστήριξη όπου
απαιτείται και το απαραίτητο προσωπικό.
Η δοµή σήµερα λειτουργεί µε τρία άτοµα προσωπικό , µία κοινωνική επιστήµονα και δύο νοσηλεύτριες .
Περιστασιακά απασχολούµε και µία οικογενειακή βοηθό µόνο για τα περιστατικά που χρειάζονται οικιακή
καθαριότητα.

Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισµένες .
•
Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας .
•
Πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 455-1, -2, -3, -4
•
Οι διαστάσεις τα βάρη και γενικότερα οι µονάδες µέτρησης είναι ενδεικτικές και γίνονται δεκτές αποκλίσεις (±5%).

Οι τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι οι κάτωθι :
1) Σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι
Μπλούζα - παντελόνι
•
•
•
•

65 % πολυεστέρας – 35% βαµβάκι
Σετ unisex
Λαιµός τύπου V
3 τσέπες

•
•
•

Λάστιχο µε κορδόνι στη µέση
2 Εσωτερικές Τσέπες στο πλάι
65%Πολυέστερ, 35%Βαµβάκι

2 )Γάντια ελαστικά µιας Χρήσης- Κουτί των 100
•
•
•
•
•
•
•

Τα εξεταστικά γάντια να είναι από υψηλής ποιότητας φυσικό λατέξ µε χαµηλό επίπεδο πρωτεϊνών,
χωρίς πούδρα.
Ο ανατοµικός σχεδιασµός τους να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και ευελιξίας
Πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 455-1, -2, -3, -4
Αµφιδέξια, µε άριστη εφαρµογή.
Καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των διεθνών προτύπων ποιότητας
Μη αποστειρωµένα
να διατίθενται σε κουτί » dispenser» 100 τεµ

Σήµανση:

•
•

CE
Προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
Άγιος Στέφανος, 17/11/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.813,00

συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προµήθεια αφορά την Προµήθεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών Χιτώνιο / παντελόνι ) για τις ανάγκες της δράσης Βοήθεια στο Σπίτι και των Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου
ως µέσα για την αντιµετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του COVID - 19 όπως αναφέρονται παρακάτω
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Σετ ιατρών νοσηλευτών χιτώνιο παντελόνι

15

35,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α
2

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜ

Γάντια ελαστικά µιας Χρήσης - Κουτί
των 100 M.L.XL

700

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
11,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 6 %
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
525,00
525,00
126,00
651,00

ΣΥΝΟΛΟ
7.700,00
7.700,00
462,00
8.162,00

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.813,00

συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της παρούσης
Αντικείµενο της παρούσης η προµήθεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19( γάντια µια χρήσης - σετ ιατρών νοσηλευτών
Χιτώνιο / παντελόνι ) για τις ανάγκες της δράσης Βοήθεια στο Σπίτι και των Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου ως µέσα για την αντιµετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του COVID - 19.
Η παράδοση των ποσοτήτων της παραπάνω προµήθειας θα γίνεται, µε ευθύνη και δαπάνες των προµηθευτών. Οι συνολικές ποσότητες θα παραγγέλλονται στους αναδόχους τµηµατικά , σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες , όπως αυτές θα διαµορφώνονται από τις υγειονοµικές συνθήκες και τις οδηγίες των αρµόδιων φορέων ( ΕΟ∆Υ , Υπουργείο Υγείας ) για την λήψη µέτρων , προκειµένου για τον περιορισµό της
διάδοσης του COVID -19

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών
ευρώ (8.813,00) € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και 6%

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης λόγο του κατεπείγοντος και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται
από τις διατάξεις :
•
•

Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών”
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3
«Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων και περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ
134/09.08.2019 τεύχος Α’) και ισχύει.

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την
παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”
Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης”
Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” και Π.∆.
80/2016
Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές”,
Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”
Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…”
Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”
Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”
Τις
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) " Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισµού
διάδοσής του" (ΦΕΚ Α ΄55/11-03-2020) , " Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης
περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 ''
( ΦΕΚ Α΄64/14-03-2020 ) που
περιέχονται διατάξεις σχετικές µε την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από τους ΟΤΑ, " Κατεπείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID- 19 ,
τη στήριξη της κοινωνίας και την επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης ( ΦΕΚ 68/20-3-2020 τεύχος Α΄) και " Μέτρα για την
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις ( ΦΕΚ 84/13-4-2020)
Την υπ αριθ 18779/17-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών " Γνωστοποίηση ρυθµίσεων
των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναφορικά µε δηµόσιες
συµβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του µε αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/123-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
Το υπ΄αριθ 948/21-3-2020 ΦΕΚ '' Καθορισµός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και
ενηµέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση
της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δηµόσιας υγείας και των µέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊου COVID- 19)
Την υπ αριθ 40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ Γενική Γραµµατεία Εσωτερικών &
Οργάνωσης , Γεν . ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ∆/νση Οργάνωσης &
Λειτουργίας Τ.Α Τµήµα Οργάνωσης Τ.Α Α ΄ Βαθµού σχετικά µε την Ενηµέρωση για την εφαρµογή
του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του
κορωνοϊου COVID- 19, αναφορικά µε την
οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων
Το άρθρο 58 του Ν4722/20 παρατείνεται έως τις 31-12-2020 η ισχύς των εξής διατάξεων της απο
14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( Α΄64 ) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν.4682/2020 ( Α' 76)
Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης και
µέχρι την λήξη της σύµβασης.
την υπ αριθ 470/10-11-2020 Απόφαση οικονοµικής Επιτροπής.

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεση της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης θεωρούνται ως η ελάχιστη απαίτηση.

Για τα είδη τα οποία δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία θεωρεί ότι η περιγραφή τους
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό τα προσδιορίζει µονοσήµαντα.
Άρθρο 4ο : Συµβατικά Στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Άρθρο 5 ο : Τόπος παράδοσης - Παραλαβής
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως εξής :
Η παραγγελία για την προµήθεια των ειδών θα γίνεται στους προµηθευτές εγγράφως δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης του είδους . Παραγγελία που θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προµηθευτές για να την
εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών .
Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται στην Κεντρική αποθήκη του ∆ήµου .
Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε τιµολόγια ή µε δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται
όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα προέλευσης .

Άρθρο 6ο : Πληµµελή ποιότητα
Εάν κατά την παραλαβή των προϊόντων διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη .

Άρθρο 9ο : Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, καθώς
και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την
σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
Δήμο.

Άρθρο 10 ο :∆ιάρκεια σύµβασης
Η προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τον ∆ήµο θα αρχίσει από την υπογραφή της
σύµβασης και θα έχει διάρκεια ενός έτους ή µέχρι την εξάντληση του συµβατικού ποσού .
Άρθρο 11ο : Πληρωµές
11.1. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
11.2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους µετά την παράδοση των υπό παραγγελία
προϊόντων
11.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και
µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από
τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά.
11.4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή
την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).
11.5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής των προϊόντων , και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.
11.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Επίσης, δεν προσµετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών).

11.7. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) για τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και
υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.
11.8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση µεταβολής
της νοµοθεσίας
Άρθρο 12ο : Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. Οι δε
προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες έως και ένα χρόνο της επομένης της
ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Άρθρο 13ο : Τελικές ∆ιατάξεις
∆εδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των αναγκών των υπηρεσιών, ο ∆ήµος, διατηρούν
το δικαίωµα να απορροφούν στην διάρκεια του έτους τις αναγκαίες ποσότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες
τους είτε µειώνοντας , είτε αυξάνοντας τις ποσότητες των συµβατικών ειδών .
Ενδέχεται να προκύψουν νέες ανάγκες για προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα των προµηθευόµενων ειδών . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να
προµηθεύσει τα εν λόγω επιπλέον είδη µε τις ισχύουσες τιµές της αγοράς και µέχρι του συνολικού ποσού
της σύµβασης .

Άγιος Στέφανος, 17 /11/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 /2020

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18130000-9 Ειδικός ρουχισµός εργασίας
18424300-0 Γάντια µιας χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.813,00

συµπ. ΦΠΑ 24% & 6%

* Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε ανά ομάδα αυτής
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΕΣΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID σύµφωνα µε την αριθ.
Μελέτη 9/2020 της Οικονοµικής Υπηρεσίας

Α/Α
1

Σετ ιατρών νοσηλευτών χιτώνιο παντελόνι

15
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α
2

Γάντια ελαστικά µιας Χρήσης - Κουτί
των 100

700

Τιµή
µονάδος

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 6 %
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ……………………………………………………………………………………………..……….., ……………………………. €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………………………………………, ΕΥΡΩ.
(τόπος και ηµεροµηνία)
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – υπογραφή)

