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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Α∆Α:
Ρόδος,24/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆.Ο.Π.Α.ΡΟ∆ΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ:22410-24495

Αριθµ. Πρωτοκ: 1538
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

E-mail: savvaidismanolis@gmail.com

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου)

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38-118 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Την αναγκαιότητα της κατωτέρω προµήθειας.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 203-205 του Ν 4555/2018.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί
νόµιµα στον κωδικό προϋπολογισµού 10-6663 µε τίτλο « Λοιπές παροχές
σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π) ».
7. Το αίτηµα µε Αρ .Πρωτ.1488 /23-04-2019
8. Την Απόφαση ∆.Σ ∆.Ο.Π.Α.Ρ 174/24-04-2019
Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του
Προέδρου για την « Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για ανάγκες
του Οργανισµού ¨Λοιπές παροχές σε είδος ¨ µε κωδικό 10-6663 ».
Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση
έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης µε βάση την τιµή
(χαµηλότερη τιµή) εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την κάτωθι προµήθεια, έτους 2019:

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση προσφορών και
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια των κάτωθι για
τον Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου (κωδ.10/6663) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 2411,80
ευρώ µε φπα 24% :

Περιγραφή και Προϋπολογισµός της Μελέτης
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών
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Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του
του δικαιούµενου προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για την
κάλυψη των αναγκών του δικαιούµενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς
και η µεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης µε τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά και
παράδοση των παραπάνω ειδών.
Τα είδη µε τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή της παρούσας µελέτης.
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
1.Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χηµικά ή
µικροοργανισµούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασµούς.
Χαρακτηριστικά Έχουν µήκος περίπου 30 cm, πάχος 0,5 mm
Είναι κατασκευασµένα από νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 3,1,0,1 όπου σηµαίνει
3 (τριβή)
1 (κοπή µε λεπίδα)
1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Διαθέσιµα µεγέθη: 7 έως 11
Σήµανση:
CE
Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος , Έτος κατασκευής (Στο χαρτοκιβώτιο).
Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1.
Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς.

Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών
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2. Γάντια ελαστικά µιας χρήσης
Πεδίο χρήσης : για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών .
Έχουν µήκος περίπου 20 cm και πάχος τουλάχιστον 0,1mm για µέγιστη αντοχή.
Και είναι κατασκευασµένο από νιτρίλιο δεν θα φέρουν πούδρα.
Είναι µιας χρήσης και δεν έχει σηµασία η µηχανική αντοχή .
Και είναι συσκευασµένα σε κουτιά 100 τεµαχίων.
Πρότυπα ΕΝ 374
Σήµανση:
CE
Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής.
Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς.

3. Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας µε ενσωµατωµένο ασπίδιο
προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο είναι δυνατό να
κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισµού µέσω της
οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.
Κράνος: θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397
Θα έχει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής, προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα: 440 vac
Κεφαλόδεµα θα έχει κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιµάντες
µετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας. Η προσαρµογή
µήκους ιµάντα αυχένα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης που βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα
αυχένα. Θα υπάρχει Υποσιάγωνο µε ρυθµιστή µήκους. θα υπάρχει Βαµβακερός ιµάντας
απορρόφησης ιδρώτα στο µέτωπο και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους
υπάρχει η διάταξη µε την οποία ρυθµίζεται η θέση του ασπιδίου.

4.Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου
Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής, των οφθαλµών και των αυτιών κατά τη χρήση
βενζινοπρίονου , χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό, οπτικός
δίσκος: από µεταλλικό πλέγµα.
Πρότυπα ΕΝ 166,
Σήµανση:
Στο στήριγµα:
CE
Κατασκευαστής
F µηχανική αντοχή
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών
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Στον οπτικό δίσκο :
CE
Κατασκευαστής
µηχανική αντοχή

5.Γυαλιά µάσκα (goggles)
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες
σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).

(υγρές ή

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε
αντιθαµβωτική επένδυση , µε αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε
ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού.
Πρότυπο ΕΝ 166:
Σήµανση :
Στο πλαίσιο :
CE
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής
Β Μηχανική αντοχή
3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες
4 Προστασία από σκόνη
Στον οπτικό δίσκο:
1 Οπτική κλάση
Β Μηχανική αντοχή
K Προστασία έναντι τριβής
Ν Αντιθαµβωτική επένδυση
9 Προστασία από λιωµένα µέταλλα.
6.Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
Πεδίο χρήσης σε ηλεκτροσυγκολλήσεις
Χαρακτηριστικά : Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων . Είναι τύπος που κρατιέται µε το χέρι
(ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιµότερο το fiberglass.
Πρότυπο : ΕΝ 166, EN 175
Σήµανση:
Στο πλαίσιο:
CE
Κατασκευαστής έτος κατασκευής
F Μηχανική αντοχή
Στον οπτικό δίσκο :
1 οπτική κλάση
9-14 βαθµοί σκίασης
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών
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Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση
ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ169.
7.Φιλτροµάσκα Ρ1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και οργανικούς ρύπους
Χαρακτηριστικά : Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ενεργό άνθρακα
από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα, και πηγούνι
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µέχρι ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα ΕΝ 149
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής :
CE
FFP1
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

8.Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε φίλτρα
Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατµούς οξέων, αµµωνία,
σωµατίδια, δηλαδή για τους απασχολούµενους µε τους ψεκασµούς στους κήπους, στις
απολυµάνσεις και την αποχέτευση.
Χαρακτηριστικά: Αποτελείται από την κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες
προσαρµογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο συµπεριλαµβανοµένων και των οφθαλµών, όπου
προσαρµόζονται φίλτρα για όλη την σειρά προστασίας από αέριους ρύπους και σκόνη, σε
πολλούς συνδυασµούς για σωµατίδια, οργανικές ουσίες, ανόργανες και ειδικές χηµικές
ουσίες, διατεθειµένα υποχρεωτικά από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Το διατιθέµενο φίλτρο θα
συµπεριλαµβάνουν συνδυασµούς της µέγιστης δυνατής κλάσης. Η επιλογή του κατάλληλου
φίλτρου όπου στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι,
κίτρινο, πράσινο και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε
αέρια µορφή και µικροοργανισµούς.
Πρότυπα:
Για τη µάσκα: ΕΝ 136, για το φίλτρο: ΕΝ 141
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
CE
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ηµεροµηνία λήξεως φίλτρων
Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών
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Στα φίλτρα υπάρχει και η σήµανση µε κεφαλαία γράµµατα που αντιστοιχούν σε χηµικούς
ρύπους ή σκόνη, ο αντίστοιχος χρωµατικός κώδικας και η κλάση προστασίας σε αριθµούς.
Ανταλλακτικό φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3
Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατµούς οξέων, αµµωνία,
σωµατίδια, δηλαδή για τους απασχολούµενους µε τους ψεκασµούς στους κήπους, στις
απολυµάνσεις και την αποχέτευση.
9. Γαλότσες
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες .
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα,
προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Πρότυπο EN 344, 345
Σήµανση:
CE
Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,µέγεθος
Το σύµβολο S5 που συµβολίζει:
Προστασία δακτύλων
Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
Μέγεθος: 36-47
10. Επιγονατίδες
Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασµένες από καουτσούκ ή από συνθετικά υλικά πάχους
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυµητό τζελ
για µεγαλύτερη άνεση , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιµάντες συγκράτησης στο
γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρµοσµένους µε
µηχανισµό εύχρηστης πόρπης .
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος
Εξωτερικά : από υλικό που είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χηµικές ουσίες αντιολισθητικό
και εύκαµπτο και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιµάντων που κλείνουν µε ταινίες velcro.
11 Καπέλα από ψάθα
Είναι κατασκευασµένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται.
Είναι πλεκτά µε ενιαία πλέξη.
Έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm
13.Στολές προστασίας από χηµικά:
Στους απασχολουµένους µε τους ψεκασµούς στους κήπους και στις απολυµάνσεις
καθώς και µε τις βαφές
Για τα υποδήµατα και όλα τα είδη που χρειάζονται µεγέθη, ο προµηθευτής θα λάβει
καταστάση από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να
καταθέσει µετά την κατακύρωση δείγµατα από όλα τα µεγέθη, για την σωστότερη εφαρµογή
των ειδών.
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Α.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΝΤΙΑ
1
2

3.
4.
5.
6.

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100
ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΣΠΙΔΙΟ
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ
ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ

100

2,00 €

200,00

ΤΕΜ

50

11,30 €

565,00

ΤΕΜ

4

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

4

ΤΕΜ

4

72,00 €

288,00

20,00 €

100,00

8,00 €

32,00

7,50

30,00

ΤΕΜ

10

8.

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ
ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

ΤΕΜ

5

9.

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΤΕΜ

10

11,00 €

110,00

10

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΤΕΜ

10

22,00 €

220,00

11.

ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΟ ΨΑΘΑ

ΤΕΜ

10

4,00

40,00

12

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΧΗΜΙΚΑ

ΤΕΜ

8

20,00 €

160,00

7.

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

9,00

90,00

22,00 €

110,00

1945,00€
466,80€
2411,80€

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
1.

Θα υποβάλλουν δείγµατα των προαναφερόµενων ειδών για την αξιολόγηση της
προσφοράς τους.
2. Ο προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει πιστοποιητικά των υλικών
από πιστοποιηµένο φορέα δοκιµών χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές χωρίς την προαναφερθείσα
σήµανση και τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά δοκιµών, δεν γίνονται αποδεκτά .
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
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3. Θα πρέπει τα υπό προµήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ
κατόπιν συνεννόησης και θα παραληφθούν από την αρµόδια επιτροπή, ενώ θα είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα δείγµατα.
4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές , δεν
θα παραλαµβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή.
5. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών
ατοµικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Ρ που θα
χρησιµοποιήσει τα είδη
6. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί µε
καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι σύµφωνα µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ
και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/C 205/01

Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ
στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχη προµήθεια.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2411,80 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%.
Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.10/6663 του προϋπολογισµού
του Δ.Ο.Π.Α.Ρ , µε τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος ».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
¨Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας ¨ για την κάλυψη των αναγκών του
δικαιουµένου προσωπικού που εργάζεται στο ∆.Ο.Π.Α.Ρ.

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του του εν ισχύ
Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν
4412/16 ,τις διατάξεις του Ν 4555/2018 .
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10/6063 µε τίτλο «Λοιπές
παροχές σε είδος » του προϋπολογισµού 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας
αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της
συλλογής προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει
κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.

3463/06 και του Ν 4412/16 ,τις διατάξεις του Ν 4555/2018 .

Άρθρο 4
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
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Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συµµετοχής
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών .
Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής
Υποχρεώσεων της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς.
Ηµεροµηνία καταβολής αιτήσεων έως Πέµπτη 02 Μαίου 2019 και ώρα 14:00µµ.
στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .
α) ποινικό µητρώο
β) φορολογική ενηµερότητα
γ) ασφαλιστική ενηµερότητα
δ) και καταστατικό αν είναι εταιρεία

Άρθρο 6
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της
προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την
ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 221του Ν
4412/16.

Άρθρο 7
Τόπος Εκτέλεσης
Οι εγκαταστάσεις του Δ.Ο.Π.Α.Ρ

Άρθρο 8
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων,
φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της
προµήθειας
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της
Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου, µετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης
έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές που διαθέτουν όλα
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
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τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προµηθευτή είναι τα προϊόντα
να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τµήµα
Προµηθειών. Επίσης, υποχρεούνται µαζί µε τις προσφορές τους να προσκοµίσουν
και επίσηµο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιµελητήριο
της επαγγελµατικής τους οργάνωσης. Ο Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου έχει το δικαίωµα να
χρησιµοποιήσει µέρος της υπό προµήθειας ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%.
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο
Γραφείο Προµηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου, Διαγοριδών 3 , 85100, τηλ.
22410-24495 µέχρι και την Πέµπτη
02 Μαίου 2019 και ώρα 14:00µµ. στα
γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .
Στην προκείµενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι
διατάξεις κ ο Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178 Α), και ειδικότερα τα άρθρα 23, παρ.2, παρ.5,
άρθρο 4 παρ.4, άρθρο 25,28 και 46, βάση του άρθρου 209 του νέου Δ.Κ.Κ, ο Ν.
28/1980 και η Υπουργική Διάταξη αριθµ.2/45564/0026/01(ΦΕΚ 1066Β) και του Ν
4412/16και τις διατάξεις του Ν 4555/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο γραφείο Προµηθειών του Δ.Ο.Π.Α..Ρόδου, Διαγοριδών 3,
85100, τηλ. 22410-24495 εσωτ 3, στον κ. Σαββαίδη Εµµανούηλ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α Ρόδου,
Διαγοριδών 3 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου Ροδίων , 85100 έως και την
ηµέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΪ∆ΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Πρόεδρο
2. Προϊστάµενο τµήµατος υποστήριξης
3. Γραφείο διοικητικού (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων Δ.Ο.Π.Α.Ρ
– Πίνακα ανακοινώσεων Δήµου Ροδίων).
4. Γραφείο Λογιστηρίου .

Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προµηθειών

