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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3, Τ.Κ 18010

Αίγινα:15/09/2022

Αρ. Πρωτ: 12234

Προς:Κάθε ενδιαφερόμενο

e-mail: promitheies@aeginadimos.gr
ΤΗΛ:2297320047
FAX: 2297025099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016
κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με
κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην :
Προμήθεια εργαλείων, αναλώσιμων ειδών, υδροστομίων, σωλήνων πυρόσβεσης, συνδέσμων και ανταλλακτικών
που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλο το εύρος του Δήμου και όλων των
Δημοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, της
προστασίας του περιβάλλοντος από την ανάπτυξη πυρκαγιών από την συνεχώς αναπτυσσόμενη βλάστηση καθώς
και για την προστασία των περιουσιών των πολιτών του Δήμου Αίγινας. Επίσης θα καλυφθούν οι ανάγκες των δύο
πυροφυλάκων και του ενός οδηγού υδροφόρου οχήματος για την πυρασφάλεια, που υπηρετούν στο Δήμο Αίγινας
με τετράμηνη απασχόληση και καλύπτουν καθημερινές ανάγκες δασοπυροπροστασίας
Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών ανά ομάδα αγαθών ως κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ Α-:

Πυροσβεστικός Σωλήνας, Ρακόρ αλουμινίου με ουρά,Σφιγκτήρας σωλήνα πυρόσβεσης Β.Τ 48-51, Πυροσβεστικός Σωλήνας

pvc διαστάσεων 2 ιντσών, Ρακόρ αλουμινίου με ουρά 2 ιντσών, Σφιγκτήρας σωλήνα πυρόσβεσης Β.Τ 52-55, Ρακόρ αλουμινίου βόλτα 1,3/4
ίντσας,Ρακόρ αλουμινίου βόλτα 2 ιντσών, Πυροσβεστικός Κρουνός πεζοδρομίου, Υδραυλική συστολή τύπου Αγγλίας 3΅Χ2΅, Ρακόρ αλουμινίου
αρσενικό 2 ιντσών, Ρακόρ αλουμινίου τάπα 2 ιντσών, Ρακόρ αλουμινίου αρσενικό 13/4Χ2 ίντσας, Ρακόρ αλουμινίου αρσενικό 2΅, Ρακόρ
αλουμινίου αρσενικό 21/2 ίντσας,Ορειχάλκινος Πυροσβεστικός Κρουνός 2 ιντσών, Βαλβίδα 2 ιντσών Φούλ, Βαλβίδα 1 1/2 ίντσας Φούλ,
Συστολές 21/2 θηλυκό Χ σπείρωμα 2΅ κατασκευήκανονικό σπείρωμα .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.490,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑΔΑ Β - :Διόπτρες

(κιάλια),Φορητοί επαναφορτιζομενοι ηλεκτρικοί φανοί, Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής, Φορητός τηλεβόας,

Σωληνοκάβουρας, Κορδόνι για εργαλεία Stihl, Φτυάρι με κοντάρι, Τσουγκράνα χώματος ατσάλινη με κοντάρι, Τσουγκράνα φύλλων με κοντάρι
πλαστική, Τσουγκράνα φύλλων 39cm, 22 δόντια με κοντάρι ρυθμιζόμενη μεκοντάρι, Τσάπα τετράγωνη με κοντάρι, Μαναροσκαλιδάκι με
κοντάρι χειροποίητο,Κασμάς 2kg με Στυλιάρι, Κλαδευτήρι με επενδυμένο σώμα, Κλαδευτήρι πριόνι με λεπίδα 35cm από σκληρυμένο χάλυβα,
Αλυσίδα 44 δόντια για αλυσοπρίονο, Αλυσίδα 64 δόντια για αλυσοπρίονο, Γράσο γραφίτη θαμνοκοπτικού, Κεφαλή μισινέζας θαμνοκοπτικού,
Ελατήριο εκκίνησης, Φίλτρο καυσίμου ms 1937,Σπινθηριστής (μπουζί) για θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, Μισινέζα στριφτή αθόρυβη
Επαγκελματική, Μισινέζα τετράγωνη Επαγκελματική,Αλυσοπρίονο, βενζινοκίνητο μικρού βάρους, Χλοοκοπτικό βενζινοκίνητο μικρού βάρους
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.043,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση κατόπιν συνεννοήσεως με την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:Υπ ΄αριθ. Πρωτ.12105/13-092022 Πρωτογενές Αίτημα - Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας
(ΑΔΑΜ:22REQ011237622).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. Α/Α 568 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:22REQ011241529 – Α.Δ.Α.:9Σ2ΟΩ68-ΥΦΥ) και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 15.533,48 ευρώ, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α
Βεβ: 570.
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τους

Κ.Α. 25.6662.01 , Κ.Α.25.6672.01 ,

Κ.Α.25.7135.02 και Κ.Α.25.7135.04 του

προϋπολογισμού του έτους 2022.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες , χωρίς περιορισμό,
υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο
(Κατευθυντήρια Οδηγία 24 - Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ:
ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
15:00 και θα περιλαμβάνουν:


Την οικονομική προσφορά



Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον
τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 12105/13-09-2022 Τεχνική Έκθεση
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

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 προσφορά σας, να
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320047)

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ
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