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ΑΡ.ΠΡΩΤ: 25673

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» (Α.Μ.112/2020), προϋπολογισμού 135.656,74 €
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», έτους 2020 προϋπολογισμού 135.656,74 € (Α.Μ.112/2020),
έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δήμου, με κριτήριο
κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά
τμήμα-ομάδα.
Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνο: 2132049067,068
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 24%: 135.656,74 €
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με
τίτλο «Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής» τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων δικαιούχων του Δήμου Nέας Φιλαδέλφειας – Nέας Χαλκηδόνας
και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας και να
ικανοποιούνται οι αρχές της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.
Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας ποσού 20.783,10 € πλέον ΦΠΑ
4.987,94 € ήτοι συνόλου 25.771,04€.
ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΡΑΣΕΩΣ» εκτιμώμενης αξίας ποσού 3.689,00 € πλέον
ΦΠΑ 885,36 € ήτοι συνόλου 4.574,36 €.
ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ» εκτιμώμενης αξίας ποσού 44.180,00 € πλέον ΦΠΑ
10.603,20 € ήτοι συνόλου 54.783,20 €.
ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ» εκτιμώμενης αξίας ποσού 24.895,00 € πλέον
ΦΠΑ 5.974,80 € ήτοι συνόλου 30.869,80 €.
ΤΜΗΜΑ 5: «ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ» εκτιμώμενης αξίας ποσού 12.636,00 € πλέον ΦΠΑ 3.032,64 €
ήτοι συνόλου 15.668,64 €.
ΤΜΗΜΑ 6: «ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας ποσού 3.217,50 € πλέον ΦΠΑ
772,20 € ήτοι συνόλου 3.989,70 €.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18141000-9, 39299200-6, 33733000-7, 184441114, 37412250-6, 35113440-5, 18830000-6, 18444100-4
Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, αρχής γενομένης από την υπογραφή του
συμφωνητικού και όχι πέραν την 31/12/2021
Η ισχύς της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία
λήξης της σύμβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς μεταβολή του
οικονομικού αντικειμένου.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ευρώ ,το ύψος της
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α είτε για το σύνολο των
τμημάτων – ομάδων , είτε για κάθε τμήμα - ομάδα ξεχωριστά.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήτοι: 17/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 6 μήνες (180 ημέρες)
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής Τμ/ρχης
Διευθυντής
Γεν. Γραμμ.
Εισηγητής
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