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Τηλ. : 2321350110

Σέρρες 3-02-2021
ΑΠ: 3579

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, προμήθειας
«χειρουργικών μασκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της
πανδημίας του SARS – COV – 2 (COVID19)» με απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού
6.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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1.0000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΩΝ

ΦΠΑ
6%

ΣΥΝΟΛΟ

6,00 6.000,00 360,00 6.360,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Οι απλές ιατρικές χειρουργικές μάσκες, πρέπει να επιτρέπουν άνετη αναπνοή και να είναι
υποαλλεργικές, μιας χρήσης, τριών στρωμάτων και άοσμες. Να είναι επίσης κατασκευασμένες
από υλικό το οποίο δεν περιέχει λάτεξ.
Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και πιστοποιημένο
κατά ΕΝ14683.
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται να
φέρουν βεβαίωση διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Υπ. Απόφαση ΔΥ8Δ/γ.π. ΟΙΚ./1348/φεκ 32β/16-1-2004.
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναγράφονται επί των κουτιών ή επί της βεβαίωσης του ΕΟΦ
ή άλλου επίσημου φορέα πιστοποίησης.
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε είκοσι(20) ημέρες.
Η απ΄ ευθείας ανάθεση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης θα εκδοθεί άμεσα ΑΑΥ που θα αποτελέσει και εγκεκριμένο
αίτημα, καθώς εκτελείται με διαδικασία κατεπείγοντος.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, σε είκοσι (20) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παρακαλούμε να υποβάλλεται με e_mail στο anna@serres.gr, σχετική οικονομική προσφορά,
μέχρι την 09/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε φάκελο εντός της προθεσμίας, που θα απευθύνεται στο
τμήμα Προμηθειών, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εξειδικεύονται στην παρούσα, που
θα απευθύνεται στο τμήμα Προμηθειών, όπως παρακάτω:
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Εξωτερικά στο φάκελο θα έχετε την ένδειξη:
Προσφορά για την προμήθεια «χειρουργικών μασκών για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του SARS – COV – 2 (COVID19)»
I. 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, ο οικονομικός φορέας
με την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής θα φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά1:
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
II. Λοιπά δικαιολογητικά και πιστοποιήσεις.
α. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν βεβαίωση διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπ. Απόφαση ΔΥ8Δ/γ.π. ΟΙΚ./1348/φεκ 32β/16-1-2004.
β. Για τα προσφερόμενα προϊόντα θα υποβάλλεται πιστοποίηση έγκρισης από τον ΕΟΦ ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν και πιστοποίηση κατά ΕΝ14683.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)].
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