ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Α.ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ
Τηλ: 2522350152
FAX: 2522023322
e-mail: manaridou@prosotsani.gr

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ : 25-02-2019
Αριθμ. Πρωτ. 1988

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΑΡΒΥΛΑ).
Ο Δήμος Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
2. Την από 4/12/2018 εισήγηση της Τεχνικού Ασφαλείας με θέμα άρβυλα ασφαλείας στο σύνολο του
εργατοτεχνικού προσωπικού.
3. Το υπ αρίθμ. 1545/14-02-2019 υπηρεσιακό-Τεκμηριωμένο σημείωμα για την εν λόγω προμήθεια από την
Διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινα
καλεί σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τα παρακάτω
αναφερόμενα και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η προμήθεια αφορά στα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) μέσα προστασίας
των εργαζομένων ανάλογα με τη θέση εργασίας τους, όπως άρβυλα ασφαλείας ,για τους υπαλλήλους της
υπηρεσίας καθαριότητας, της υπηρεσίας ύδρευσης, και της τεχνικής υπηρεσίας.
Όποιος υπάλληλος δουλεύει σε εργασίες που το απαιτούν για ολόκληρο ή μέρος του ωραρίου του και εκτίθεται
σε κίνδυνο εργατικού ατυχήματος θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με τα απαραίτητα είδη ατομικής
προστασίας με όποια σχέση εργασίας και αν εργάζεται στο Δήμο Προσοτσάνης.
Σε κάθε περίπτωση τα είδη που δεν θα χορηγηθούν άμεσα θα αποθηκευτούν και θα χορηγούνται όταν
υπάρχει ανάγκη.
Η χορήγηση των ειδών του προϋπολογισμού θα διανεμηθούν στο προσωπικό άμεσα.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 604,83€ πλέον ΦΠΑ 24%, 145,17€
σύνολο 750,00€ , η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Προσοτσάνης.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων ΚΑΕ 20/6061 «Είδη ατομικής προστασίας» και
αντιστοιχεί στους γενικούς κωδικούς CPV:
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1
18830000-6
Προστατευτικά
604,83€
υποδήματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
1. Άρβυλα ασφαλείας S3
Χαρακτηριστικά:
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες
Χαρακτηριστικά:
Ημιάρβυλο, Υπόδημα εργασίας με όλα τα χαρακτηριστικά κατασκευής του
προτύπου EN ISO 20344, τύπου Β(= ημιάρβυλο), κατηγορία I (=δέρμα). Θα είναι
κατασκευασμένα από αντιστατικό υλικό (τύπος Α), αδιάβροχο (τύπος WRU), με ύψος που να
προστατεύει τα σφυρά (τύπος AN), αβλαβές, άνετο, σταθερό,

με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας (τύπος Ε), με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης
(τύπος Ρ), και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις
Θα φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά κατασκευής του προτύπου EN ISO 20345
(προστατευτικό δακτύλων, μη μεταλλικό, έναντι κρούσης μέχρι 200J), τύπου S3.
Πρότυπα: ΕΝ ISO 20344, ΕΝ ISO 20345
Σήμανση: CE
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
- Προστασία δακτύλων 200 joules
- Αντιολισθητική σόλα (τύπος SRA)
- Αντιστατικές ιδιότητες (Α)
- Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού (WRU)
- Προστασία αστραγάλου (ΑΝ)
- Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (Ε)
- Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης (Ρ)
Προσφερόμενα Μεγέθη:
Από μεγέθη 35-48 από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υπόδημα δεν κατασκευάζεται στα μικρά μεγέθη 35, 36,37, ή στα πολύ μεγάλα
47,48, μπορεί να προσφερθούν εναλλακτικά και μόνο για τα μεγέθη αυτά, διαφορετικά υποδήματα των ιδίων ακριβώς
προδιαγραφών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1

Είδος

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

Μον
Μέτρ

ζεύγος

Ποσότητα

30

Τιμή
μονάδος
άνευ
ΦΠΑ

Δαπάνη

20,161 604,83€

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

604,83€
145,17€
750,00 €

Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί έως και την Δευτέρα 4 -03-2019 και ώρα 12:00 μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Δήμου Προσοτσάνης.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται από την κα Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλέφωνο επικοινωνίας
2522350152.
Ο Δήμαρχος
Λύσσελης Άγγελος
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Έδρα :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στοιχεία Επικοινωνίας ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ποσότητα

Τιμή
μονάδος
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

