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Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίες
στις Υπηρεσίες του Δήμου Κισσάμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Κίσσαμος, 10/9/2021
Αρ.Πρωτ.: 9036

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Κισσάμου

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής
Προστασίας στις Υπηρεσίες του Δήμου Κισσάμου, προϋπολογισμού 50.216,25 ευρώ με το
Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, αλλά και για
τους πρόσθετους λόγους που προκύπτουν λόγω Covid-19 για τις ανάγκες του προσωπικού
της υπηρεσίας Καθαριότητας, της υπηρεσίας Υδροάρδευσης – Αποχέτευσης, της υπηρεσίας
Πρασίνου, της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, της υπηρεσίας Έκτακτοι Μπάλου, της υπηρεσίας
Καθαρίστριες Σχολείων, του προσωπικού των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του
προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας των ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στη Διακήρυξη.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Τηλ.: 28223-40227
e-mail: dkisamou@gmail.com
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kissamos.gr),
καθώς και στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφάλειας»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 434
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας στις
Υπηρεσίες του Δήμου Κισσάμου»
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.993,72 € πλέον δύο ειδών
Φ.Π.Α., δηλαδή για Φ.Π.Α. 24%: 7.603,88 € και για Φ.Π.Α. 6%: 618,65 €. Η Συνολική δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 50.216,25 €. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή
της, και έως 31/12/2021 για όλα τα είδη της προμήθειας, και μέχρι την κάλυψη του
συμβατικού ποσού των εξόδων.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην
εξαντληθούν έως το τέλος της σύμβασης. Ο Δήμος Κισσάμου έχει δικαίωμα να
υπαναχωρήσει από την προμήθεια, να την μειώσει ή να την ακυρώσει και, σε αυτή την
περίπτωση, ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχει ο εκάστοτε ανάδοχος.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά από κάθε παράδοση των ειδών.
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7. Παραλαβή προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών την 30/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: πέντε (5) μήνες από την επομένη διενέργειας του
διαγωνισμού
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει το Δήμο Κισσάμου ως εξής: τους Κ.Α.: 206063.002, 25-6063.002, 35-6063.002, 30-6063.002, 70-6063.005, 70-6063.004, 15-6063.003,
15-6063.007, προϋπολογισμού Δήμου Κισσάμου έτους 2021.
10. Προδικαστικές Προσφυγές:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
11. Δημοσιεύσεις:
Η περίληψη της Διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα
στις εφημερίδες «Χανιώτικα Νέα» και «Νέοι Ορίζοντες»
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.kissamos.gr
Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Μυλωνάκης Γεώργιος
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