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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων έτους 2020»
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων έτους
2020», προϋπολογισμού 82.430,61 € με Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ
Οδός: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
Ταχ.Κωδ.: 72100
Τηλ.: 2841340124
Telefax: 2841022257
E-mail: mademetzou@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΔΕΜΕΤΖΟΥ
Ιστοσελίδα: www.dimosagn.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Κωδικοί CPV: 18141000-9, 18443000-6, 33735000-1, 37412250-6, 35113400-3, 18830000-6 και
18143000-3
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:
EL 432 (Λασίθι)
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίου Νικολάου για το έτος 2020
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 66.476,30 € χωρίς Φ.Π.Α. (82.430,61 € με
Φ.Π.Α. 24%).
Τα προς προμήθεια είδη έχουν κατανεμηθεί στις παρακάτω Ομάδες:
ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΗ
CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
18141000-9
9.314,26
ΟΜΑΔΑ 2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ –
18443000-6
6.046,24
ΟΡΑΣΕΩΣ
33735000-1
ΟΜΑΔΑ 3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
37412250-6
2.151,15
ΟΜΑΔΑ 4
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
35113400-3
43.638,08
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ 5
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
18830000-6
17.926,68
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS RAPANIS
ΟΜΑΔΑ 6 2020.06.10
ΑΛΛΑ 13:31:35
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
18143000-3
3.354,20
Ημερομηνία:
EEST
ΣΥΝΟΛΟ
82.430,61
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες όλων των ειδών της
Ομάδας που τους ενδιαφέρει, με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες Ομάδες.
Παράλειψη υποβολής προσφοράς για κάποιο είδος Ομάδας επιφέρει τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου
από ολόκληρη την Ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μόνο είδη μιας Ομάδας.
6.

Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις εγκαταστάσεις
του Δήμου μέχρι 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες πέραν
της λήξης της, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση της σύμβασης δεν θα επιφέρει υπέρβαση της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α)
κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
8.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου της κάθε Ομάδας του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
10. Παραλαβή προσφορών:.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η Ιουνίου 2020 (30/06/2020), ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. την 8η Ιουλίου 2020 (08/07/2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών (180 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13.
Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α.: 2.10.6063.02,
02.15.6063.02, 02.20.6063.02, 02.25.6063.02, 02.30.6063.02, 02.35.6063.02 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αγίου Νικολάου και πηγή Χρηματοδότησης είναι οι Ίδιοι
Πόροι.
14. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικάμέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 92918
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
• σε μία τοπική εφημερίδα (Ανατολή) και
• σε μία νομαρχιακή εφημερίδα (Νέα Επαρχία)
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.dimosagn.gr στην διαδρομή : www.dimosagn.gr ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) , κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ισούται με το 2% επί του ποσού κάθε ομάδας χωρίς το
ΦΠΑ. Παρατίθεται ο κάτωθι αναλυτικός πίνακας:
ΟΜΑΔΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

Ομάδα 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Ομάδα 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΡΑΣΕΩΣ
Ομάδα 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Ομάδα 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Ομάδα 5 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
Ομάδα 6 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συνολικό Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής

150,23
97,52
34,70
703,84
289,14
54,10
1.329,53

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ

