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Προς
Τους ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την περ. 31 του άρθρου 2 του Νόμου, προσκαλεί τους
οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να
υποβάλουν προσφορές έως τις 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 18.773,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο
φάκελο:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας:
Α. Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Β. Δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 Δωροδοκία
 Απάτη
 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 Νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας
 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Γ.

Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του
Ν.4412/2016

Δ. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ε. Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
ΣΤ. H ημερομηνία λήξεως για τα είδη που έχουν ημερομηνία λήξης θα είναι μετά από 18
μήνες από την παραλαβή τους. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται.
2. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της κατηγορίας ειδών
των υπό προμήθεια προϊόντων, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της
αρμόδιας υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για όλες τις κατηγορίες, για τη
συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται
α) για ορισμένες κατηγορίες β) για μέρος των ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας γ) για μέρος των
ειδών της κάθε κατηγορίας.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από δείγμα για τα προσφερόμενα είδη με (Α/Α) αύξοντα
αριθμό α) από 1.1 έως 1.5, β) 2.1, 2.2, 2.3 γ) 3.1, 3.2 δ) 4.1, 4.2, 4.3, 4,4 ε) 5.1, 5.2, 5.3,5.4 και θα
συνοδεύονται με ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ προς το Δήμο Κομοτηνής με την ένδειξη
“ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές. Πιο
συγκεκριμένα ανάδοχος θα είναι κάθε προμηθευτής που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά
κατηγορία ειδών των υπό προμήθεια προϊόντων.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται α) να μεταφέρει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, στο
σύνολό τους, στο χώρο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μέσα
στον προβλεπόμενο χρόνο από την διακήρυξη. β) μετά από συνεννόηση με τους τμηματάρχες
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να καταγράψει τα μεγέθη
υποδημάτων και ρούχων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Η καταγραφή θα γίνει στο χώρο της
υπηρεσίας με την προσκόμιση σειράς όλων των μεγεθών από κάθε είδος και μετά από δοκιμή σε
κάθε υπάλληλο δ) να προσφέρει τα μέσα προστασίας σε οποιοδήποτε μέγεθος του ζητηθεί π.χ.
υποδήματα (36-48), Ρουχισμό (S, M, L, XL, XXL,XXXL).
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση
τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. H ημερομηνία λήξεως για τα είδη που έχουν ημερομηνία
λήξης θα είναι μετά από 18 μήνες από την παραλαβή τους. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία
αυτή θα επιστρέφονται.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές,
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, τηλ. 2531022810, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, τηλ.5231352426, e-mail: z.politou @komotini.gr.
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