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Α.Π.: 2648

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ”
Ο Δήμος Σίφνου ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην προμήθεια ειδών προστασίας
προσωπικού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα 18REQ002954706
και έχει εγκριθεί από την ΑΑΥ 121/2018 (6ΣΜΑΩ1Τ-57Χ) με ΑΔΑΜ:18REQ002969414.
Παρακαλούμε για την κατάθεση
κλειστής οικονομικής προσφοράς μέχρι και την
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ., στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Δήμου
Σίφνου για την «Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού ».
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και πρυπολογισμό 2.400,00
ευρώ.
Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού
και
συγκεκριμένα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Γάντια δερματοπάνινα (EN 388,420)

96

Νιτσεράδες (ΕΝ343)

6

Γάντια μονωτικά (EN 60903)

2

Γάντια ύφασμα και νιτρίλιο (EN 388,420)

76

Γάντια συγκολλητή (ΕΝ 388,420,4070)

2

Άρβυλα ασφαλείας (ΕΝ 344,345)

15

ΓΑΝΤΙΑ PVC (ΕΝ 388, 420, 374)

96

Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων (ΕΝ 344,345)

2

Επιγονατίδες

5

Φόρμα εργασίας χειμερινή
(λογότυπο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ)

γκρι

με

τιράντες 36

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (βάση απόφασης αρ.53361 “Παροχή μέσων προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής”ΦΕΚ αρ.φυλ 1503, 11 Οκτ. 2006)
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ
Πεδίο χρήσης οι εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία απo απλούς μηχανικούς
κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές).
Μήκος περίπου 20-25 εκ, πάχος 1-1,2mm. Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα
απο βόειο δέρμα και το πίσω μέρος απο βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα ΕΝ 388,420 .
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε
χημικές
εργασίες και υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης και σε
υδραυλικούς.
Πρότυπα ΕΝ 388, 420
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο χρήσης εργασίες σε χαμηλή τάση.
Μήκος 30 εκ περίπου και κατασκευή απο συνθετικό υλικό χωρίς ραφές .
Πρότυπο ΕΝ 60903 με σήμανση RC, 00 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 500V)
ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.
ΕΝ 388,420,4070
ΓΑΝΤΙΑ PVC
Πεδίο χρήσης όπου απαιτείται προστασία απο χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς
κινδύνους με έμφαση σε εργαζόμενους σε απορριματοφόρα και καθαρισμούς κάδων.
Μήκος περίπου 30 εκ. Και πάχος 1mm, κατασκευασμένα απο PVC και εσωτερική επένδυση
απο ανθιδρωτικό υλικό.
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374.
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημιάρβυλα, με προδιαγραφή S3, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά με προστατευτικό
κάλυμμα δαχτύλων και αντιολισθητική σόλα .
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει της διηλεκτρικής αντοχής
σε 5k .
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ με ρυθμιζόμενες τιράντες με τυπωμένο στο στήθος το
λογότυπο “ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ” τουλάχιστον 35% βαμβακερή με ελαστική μέση, περίπου
245g, διπλές ραφές, τσέπη στήθους,μπροστινές, πλαϊνές και πίσω τσέπες καθώς και
δυνατότητα τοποθέτησης επιγονατίδων .
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ343 σε ότι αφορά τις μηχανικές
αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και την σήμανση με : Αδιαβροχοποίηση 3 και Διαπνοή 3,
κλείσιμο με φερμουάρ ή velcro , τσέπες και κουκούλα η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί σε
θήκη στο πίσω τμήμα της νιτσεράδας
Η δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με τίτλο “Λοιπές
παροχές σε είδος ” στον ΚΑ 20.6063 (2.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ).
Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/πρότυπα ΕΝ των ειδών.
Ο Δήμος Σίφνου δεν δεσμεύεται στην προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και
διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η μεταφορά των υλικών και η παράδοση τους του Δήμου Σίφνου στην Αθήνα
βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

