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Α. Π.: 19605

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος Ελευσίνας έχει την ανάγκη να προμηθευτεί υλικά για προστασία από
τον covid – 19 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 ποσού προϋπολογισμού 24.072,60 € με ΦΠΑ

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από
την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μας, όπου θα αναγράφονται στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 20η / 11 / 2020 ώρα 14.00 π.μ. λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης , σύμφωνα
με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

Κ.Α. Ε. 20.6634.0008
Προμήθεια υλικών για προστασία από τον COVID-19
Αρ. Μελ :158 /2020
Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ
20.6634.0008 για το έτος 2020 , μετά από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ και περιγραφή «Προμήθεια υλικών για προστασία από τον
covid – 19.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 24.072,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η ανάθεση θα
γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή .
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια ειδών καθαριότητας προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊου,
έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του Δήμου αλλά και άλλων ωφελούμενων του
Δήμου όπως ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Για τον λόγο που προαναφέρεται υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε αναδόχους των ανωτέρω
προμηθειών που παρακάτω θα αναλυθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του
άρθρου 32 του Ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 ) οι οποίες
ορίζουν ότι :«….2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

[…..] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Τα είδη που περιγράφονται παρακάτω είναι απολύτως αναγκαία για την ατομική καθαριότητα και καθαριότητα των χώρων και
επιφανειών δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων προς αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊου.

Σκοπός της προμήθειας είναι η διάθεση σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου των αναγκαίων υλικών τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους, αλλά και άλλων ωφελούμενων του Δήμου προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο
της εξάπλωσης του ως άνω ιού στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή προστασία τους .

Η ανάθεση σε

προμηθευτή/ προμηθευτές

θα πραγματοποιηθεί με

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

με

διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ’ του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μπορεί να ανατεθεί
και πέραν του ενός προμηθευτή για το κάθε είδος ανάλογα με τις ποσότητές που υπάρχουν διαθέσιμες λόγω έλλειψης από την
αγορά κάποιων εξ αυτών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του ν.4412/2016 ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση ακόμη και αν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, δεν θα αποκλεισθούν από τις διαδικασίες υπογραφής της
σύμβασης , διότι η σύμβαση αφορά παροχή προμηθειών για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας ( άρθρο 73
παρ. 3α του ν.4412/2016)
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού

CPVS

Ποσότητα
(τμχ/κουτιά)

Ενδεικτική
Τιμή
Μονάδας

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό
Φ.Π.Α. 6%

Ενδεικτικό
Κόστος

Αντισηπτικά τζελ
χεριών με
αντιμικροβιακή
δράση χωρίς
1

ξέβγαλμα με

33631600-8

200 τμχ

5,50 €/τμχ

1.100,00 €

(6%) 66,00 €

1.166,00 €

33631600-8

200 τμχ

4,10 €/τμχ

820,00 €

(6%) 49,20 €

869,20 €

33631600-8

1.000 τμχ

17,00 €/τμχ

17.000,00 €

18424300-0

50 κουτιά

αντλία 1 LT (με
αλκοολούχο
διάλυμα πάνω από
62 βαθμούς)
Απολυμαντικό
4

επιφανειών
καθαριστικό με
ψεκαστήρα 1000ml
Αντισηπτικά τζελ
χεριών με
αντιμικροβιακή

5

δράση χωρίς
ξέβγαλμα 4lt (με

(6%) 1.020,00
€

18.020,00 €

αλκοολούχο
διάλυμα πάνω από
62 βαθμούς)
Γάντια μιας χρήσης
νιτριλίου χρώματος
8

μαύρο ή μπλε, 100
τμχ/κουτί (μεγέθη

14,20
€/κουτί

710,00 €

(6%)
42,60 €

752,60 €

Μ-L)
9

Χλωρίνη υγρή α’

39831300-9

ποιότητας 4lt

(6%)

50 τμχ

1,60 €/τμχ

80,00 €

20.000 τμχ

0,15 €/τμχ

3.000,00 €

(6%) 180,00 €

22.710,00 €

1.362,60 €

4,80 €

84,80 €

Μάσκες
χειρουργικές μιας
χρήσης με λάστιχο,
11

Ελληνικής
Κατασκευής (τριών

33157100-6

3.180,00 €

στρωμάτων και με
φιλτράρισμα ≥ 99
%).

* Όλα τα αντισηπτικά χεριών και απολυμαντικά επιφανειών θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ.

24.072,60 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο1° : Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά τον Κ.Α. 20.6634.0008 και περιγραφή Προμήθεια υλικών για προστασία από τον covid – 19.
Τα είδη που περιγράφονται είναι απολύτως αναγκαία για την ατομική καθαριότητα και την καθαριότητα των χώρων και
επιφανειών των κτιρίων του Δήμου προς αποτροπή εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού.
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις
H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:


τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010



τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν.
4605/2019



την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.



τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του Ν.4412/2016



το άρθρο 203 του Ν. 4555/18



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/25-02-2020 τεύχος Α’



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α’



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30-03-2020 τεύχος Α’



Την αριθ. ΚΥΑ 227/20-03-2020 (ΦΕΚ 948/21-03-2020 τεύχος Β’ ) : 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 κορωνοϊουCOVID-19



Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 : Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου



Τον ν.4682/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 25-02-20 & 14-03-20 ΠΝΠ



Τον ν.4683/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20-03-20 ΠΝΠ



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13-04-2020 τεύχος Α’



Τον ν.4684/25-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-20 ΠΝΠ



την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 161/22-08-2020 τεύχος Α’



Τον ν.4722/15-09-20 με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 10-08-20 & 22-08-20 ΠΝΠ και με το άρθρο 58 παρατείνεται ο χρόνος ισχύος
των μέτρων της αριθ. ΠΝΠ 64/14-03-20 έως τις 31-12-2020



Με την παρ.1 του άρθρου 74 του Νόμου 4745/6-11-2020 ( ΦΕΚ 214 Α’ ) ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε
ισχύ έως τις 28.2.2021



Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 69863/2-11-2020 ( Β’ 4829)



Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/6-11-2020 ( Β’ 4899)



Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/134/οικ. 21190/13-11-2020

Άρθρο 3° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 24.072,60€ συμπ/νου του Φ.Π.Α.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής ( χαμηλότερη τιμή
) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16)

Άρθρο 4°: Σύμβαση – Παραδόσεις
Η σύμβαση θα ισχύει για 6 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο .
Οι παραδόσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας .
Ο Ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει για την
υπογραφή της σύμβασης .
Άρθρο 5°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Οανάδοχοςυπόκειταισεόλουςτουςβάσειτωνκειμένωνδιατάξεων,φόρους,τέλη
καικρατήσειςπουισχύουνκατάτηνημέρατηςδιενέργειαςτουδιαγωνισμού,πληντου Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 6°: Παραλαβή
Εάν

κατά

την

συμβατική

περίοδο

διαπιστωθεί

απόκλιση

από

τις

περιγραφείσες

τεχνικές

προδιαγραφές,ηεπιτροπήπαραλαβήςμπορείναπροτείνειτηντέλειααπόρριψηκαι αντικατάσταση των υπό παραλαβή προμηθειών .
Άρθρο 7°: Πλημμελής προμήθεια
Εφόσον

η

ποιότητα

των

υπό

προμήθεια

ειδών

δεν

ανταποκρίνεται

στους

όρους

τηςσύμβασης,ο

ανάδοχοςείναιυποχρεωμένοςνασυμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
Άρθρο 8°: Τρόπος πληρωμής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις των ειδών κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο
100% των προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο των υπηρεσιών, αφού γίνουν και όλες οι
κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο
και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα
απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική
ενημερότητα κ.λ.π.)
Άρθρο 9ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1.

Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση
νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από

τους

διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9 του
άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου .
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ

