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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                            Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Ε. Λαλές                                                 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                                   
Φαξ: 2521350748                                                                                
Ηλ. Ταχ/μείο: elales@dimosdramas.gr           

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια γαντιών βινυλίου 
για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ.
Σχετ.: α. Την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020.
           β. Η υπ. αριθμ. 424/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας (ΑΔΑ: 
6Γ1ΦΩ9Μ-9ΤΤ) με θέμα «Δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας».

γ. Το υπ. αριθμ. 33606/14-12-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος 
Υποστήριξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτό.

Ο Δήμος Δράμας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση  για προμήθεια γαντιών 
βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ. 

Η εν λόγω ανάθεση γενικής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 (Α΄147) και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 
55/τεύχος Α΄/11-3-2020).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Τμήμα Α. Γάντια βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
 ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ €

1 Γάντια βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο 
Δράμας

Τεμάχι
ο 100.000 0,075 7.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00
Φ.Π.Α. 6% 450,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.950,00

 Τμήμα Β. Είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣ
Ο

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
 ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ €

1 Μάσκες FFP2 Τεμάχιο 330 0,56 184,80
2 Στολές τύπου SK6 Τεμάχιο 330 11,32 3.735,60
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3 Ποδονάρια ψηλά (μεγάλα μέχρι η γάμπα) Τεμάχιο 660 0,38 250,80
4 Οξύμετρα δακτύλου Τεμάχιο 3 9,43 28,29

5 Απολυμαντικό επιφανειών συμπυκνωμένο σε 
συσκευασία 5 κιλών (εγκεκριμένο από ΕΟΦ) Τεμάχιο 23 21 483,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.682,49
Φ.Π.Α. 6% 280,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.963,44

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γαντιών βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και 
είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ.. Τα εν λόγω είδη αποτελούν δωρεά του Δήμου Δράμας 
προς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και το ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο (β) σχετικό. 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
για τα είδη CPV: 
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας
38410000-2 Όργανα μέτρησης
24455000-8 Απολυμαντικά
18424000-7 Γάντια

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς για ένα ή δύο τμήματα της προς ανάθεση προμήθειας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών ανά τμήμα.
H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 
32 παράγραφο 2γ του ν. 4412/2016, «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 ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την σφραγισμένη προσφορά τους έως 
και Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. 
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για Γάντια βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και είδη άμεσης ανάγκης 
εργαζομένων ΕΚΑΒ.

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 
οικονομική προσφορά σας, να συμπεριλάβετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 
(τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από 
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες 
(αφορά ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων) όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από 
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).

3) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό 
ΓΕΜΗ Ισχύουσας Εκπροσώπησης.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
γ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).
δ) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται 
αυτούς ανεπιφύλακτα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Δήμου Δράμας, κ. Λαλές Ευστράτιος στο τηλ. 2521350743.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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Δήμος Δράμας                                                                                           
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           
Τμήμα Προμηθειών 

«Γάντια βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ.»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________

 E-mail: _______________________________________________

Τμήμα Α. Γάντια βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
 ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ €

1 Γάντια βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο 
Δράμας

Τεμάχι
ο 100.000

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

 Τμήμα Β. Είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣ
Ο

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
 ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ €

1 Μάσκες FFP2 Τεμάχιο 330
2 Στολές τύπου SK6 Τεμάχιο 330
3 Ποδονάρια ψηλά (μεγάλα μέχρι η γάμπα) Τεμάχιο 660
4 Οξύμετρα δακτύλου Τεμάχιο 3

5 Απολυμαντικό επιφανειών συμπυκνωμένο σε 
συσκευασία 5 κιλών (εγκεκριμένο από ΕΟΦ) Τεμάχιο 23

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα

Δράμα       /      /2020
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