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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας)

έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 213/2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι την
02/10/2020.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των
προσφερομένων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει
την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν
τα δείγματα των ΜΑΠ που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα (χωρίς εκτύπωση λογοτύπου), μέσα
σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο
προμηθευτής και ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη).
Τα ΜΑΠ θα πρέπει να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικών.
Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και
σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των ανωτέρω.

αα Περιγραφή ειδών ΔΕΊΓΜΑ

1 Δερμάτινο γάντι  ΕΝ-388  (καθαριότητα) Νο9 Χ

2 Γάντια από PVC (καθαριότητα)  ψύχους  ή  απλά (πορτοκαλί) Χ

3 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Γάντια Νιτριλιου ΕΝ-388 εργάτες καθαριότητας
(γκρι ελαστικό) Χ

4 Ανακλαστικά γιλέκα ΕΝ 340, 471 με επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

5 Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιάβροχα με κεβλαρ και μεμβράνη αναπνοής cortex δερμάτινα Χ

6 Ημιάρβυλα ασφαλείας ΕΝ 345 S3 αδιάβροχα απλά (8μηνα) Χ

7 Ημιάρβυλα ασφαλείας με προστασία έναντι ηλεκτρικού ρεύματος ΕΝ 20344 (ηλεκτρολ) Χ

8 Γαλότσες ισοθερμικές για υδραυλικούς Χ

9 Κώνοι σήμανσης μεσαίοι (50cm)

10 Νιτσεράδες τύπου καμπαρντίνα Χ



11 Μπουφάν εργασίας χειμερινό, αδιάβροχο με αποσπόμενο εσωτερικό Χ

12 Μπουφάν εργασίας χειμερινό, αδιάβροχο απλό Χ

13 Μπουφάν εργασίας χειμερινό, αδιάβροχο απλό Χ

14 Φόρμα εργασίας (παντελόνι) Χ

15 Ρόμπες Καθαριστριών

16 Ποδιά αδιάβροχη (υδραυλικοί) (αποχέτευση)

17 Μπότες με κάλυψη μηρού Χ

18 Ταινία  σήμανσης  200m

19 Καθαριστριών μιας χρήσης κουτί 100 τεμ Χ

20 Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFΡ1 Χ

21 Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFΡ2 Χ

22 Φιλτρόμασκα αναθυμιάσεων ενεργού άνθρακα FFP2 Χ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου
43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα (που χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Υπάλληλος

Τμήματος Προμηθειών

Κιοσέογλου Χαράλαμπος


