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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 06/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 20241

                               Αρ. Διακήρυξης: 15/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙO ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

Αναθέτουσα  Αρχή: ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ,  κωδικός  ΚΗΜΔΗΣ:  6071,  Διεύθυνση:  Νικ.
Πλαστήρα  13,  Σίνδος,  ΤΚ  57400,  κωδ.  NUTS EL522,  τηλ.  2313.300-500,  φαξ
2310.586-849,  email:  i.stamatiou@dimosdelta.gr,  διεύθ.  διαδικτύου:
www.dimosdelta.gr.  Είδος  αναθέτουσας  αρχής:  Ο.Τ.Α.,  μη  κεντρική  αναθέτουσα
αρχή της Γενικής Κυβέρνησης (υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες. H «Προμήθεια υγειονομικού υλικού, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, με συνολικό προϋπολογισμό  29.642,05 €, θα πραγματοποιηθεί με
κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι οκτώ (8)
τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1 : «Αντισηπτικό συσκ. gel σε συσκευασία από 500ml έως 4 lt»,
εκτιμώμενης αξίας 8.160,00 € πλέον ΦΠΑ 489,60 €. ΤΜΗΜΑ 2 : «Γάντια latex συκ.
100τμχ», εκτιμώμενης αξίας 1.254,00 € πλέον ΦΠΑ 75,24 €. ΤΜΗΜΑ 3 : «Γάντια
νιτριλίου  συσκ.  100τμχ»,  εκτιμώμενης  αξίας  1.950,00  €  πλέον  ΦΠΑ  117,00  €.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Γάντια  βινιλίου συσκ. 100τμχ», εκτιμώμενης αξίας  825,00 € πλέον
ΦΠΑ  49,50  €.  ΤΜΗΜΑ  5  :  «Μάσκα  ιατρική  μίας  χρήσης  συσκ.  έως  100τμχ»,
εκτιμώμενης  αξίας  13.918,50  €  πλέον  ΦΠΑ  835,11  €.  ΤΜΗΜΑ  6  :  «Μάσκες
πολλαπλών χρήσεων σε συσκ. έως 20τμχ», εκτιμώμενης αξίας 642,00 € πλέον ΦΠΑ
38,52 €. ΤΜΗΜΑ 7 : «Προσωπίδα ασφαλείας», εκτιμώμενης αξίας 249,60 € πλέον
ΦΠΑ  14,98  €.  ΤΜΗΜΑ  8  :  «Θερμόμετρα  ανέπαφης  μέτρησης  μετώπου»,
εκτιμώμενης αξίας 825,00 € πλέον ΦΠΑ 198,00 €. CPV 33631600-8, 33141420-0,
33140000-3 και  33100000-1. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosdelta.gr  στην
διαδρομή : Δημόσιες Συμβάσεις ► Προμήθειες  2020 ► ► Νοέμβριος  ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΜΕΤΡΩΝ  ΑΠΟΦΥΓΗΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID-19.  Δικαιούμενοι  συμμετοχής:  Ως  αναφέρονται
στα άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 2.2.1 της υπ’ αριθ.:  15/2020
διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού, τα κριτήρια επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα
αυτών  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  2.2  της  διακήρυξης.  Προσφορές
υποβάλλονται για κάθε τμήμα, με την προϋπόθεση να υποβάλλεται προσφορά για το
σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, ή και για το σύνολο των τμημάτων.  Κατά την
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δέλτα
(Πλατεία  Δημοκρατίας,  Σίνδος  Θεσσαλονίκης,  Τ.Κ.  57400,  Γρ.  Προμηθειών  &
Αποθηκών)  στις  18/11/2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  π.μ.,  ενώπιον  της
αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των
προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 18/11/2020
και ώρα 10:00 π.μ.. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Δέλτα, θα
βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6699.003 του προϋπολογισμού έτους 2020 και τον αντίστοιχο
του  2021,  α/α  ανάληψης  υποχρέωσης  AAY: 1379/19557/26-10-2020  που
καταχωρήθηκε  με  α/α  408  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  με  Α.Α  Βεβ.:  465.  Σε
περίπτωση  ενστάσεων  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  127  του  Ν.
4412/2016.  Το συνολικό  κείμενο  της Διακήρυξης  αναρτάται  στο  site του Δήμου
Δέλτα (www.dimosdelta.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ). Η σύμβαση
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εμπίπτει  στη  συμφωνία  περί  Δημοσίων  συμβάσεων  η  οποία  κυρώθηκε  από  την
Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (Α' 139).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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