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 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 
ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ » 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.010,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Ζάκυνθος 25/10/2016 

         Αριθ. Πρωτ.:3796 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

υποβολής προσφορών για την  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια 
ειδών χειμερινής ένδυσης και υπόδησης για τους εργαζόμενούς της, εκτιμώμενης αξίας 9.010,00 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από κατάθεση 
– αξιολόγηση προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 
σφραγισμένες προσφορές.  

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει τ η ν  προμήθεια 
χειμερινής ένδυσης και υπόδησης για το προσωπικό της για το έτος 2016, σύμφωνα  με την Σ.Σ.Ε. 
άρθρο 8 Π.Δ. 395/1994 και 396/1994 και σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 9/2016 της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας. 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται 
με την προμήθεια αντίστοιχων ειδών καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσ-
φορά.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους έως τις 27/10/16 και 
ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στη διεύθυνση Διον. Ρώμα 1 
– Κτίριο ΞΕΝΙΑ, 29100 Ζάκυνθος. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται και θα είναι υπο-
χρεωτικά κλειστός. Σε αντίθεση περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/10/16 και ώρα 12:00 π.μ στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 
από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορούν να πα-
ραβρίσκονται οι συμμετέχοντες. 

Η διάθεση των τευχών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνεται από το Γραφείο Προμη-
θειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, 

fax 26950 24099, email: deyazak@gmail.com – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα 
Μπαταγιάννη) μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Επίσης η διάθεση των εντύπων θα γίνεται από 
τον δικτυακό τόπο του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

 

Διονύσιος Κοντονής 

 

mailto:deyazak@gmail.com
mailto:deyazak@gmail.com
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Σελ. 2 

 

                  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΔΙΟΝ. ΡΩΜΑ 1 (ΚΤΙΡΙΟ ΞΕΝΙΑ), 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΤΗΛ. 26950 43427, FAX: 26950 24099, Email: deyazak@gmail.com 

                  

           

           

           

           

           

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ" 

Αρ. Πρωτ.: 3481 /03-10-2016 

Προϋπολογισμός: 9.010,00 € 

  

           

           

           

           

           

                  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  1. Τεχνική Έκθεση   

  2. Τεχνικές Προδιαγραφές   

  3. Προϋπολογισμός Μελέτης  

  4. Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς  

  5. Όροι Πρόσκλησης - Συμμετοχής  

                  

           

         

           

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

           

           
                  

 

 



Σελ. 3 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    
 

 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.010,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου και  αφορά στην 
χορήγηση ειδών ένδυσης στους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΖ,  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΠΟΕ –ΔΕΥΑ περί «Προμήθεια Ειδών Ένδυσης - Ατομικής Προσ-
τασίας» του Προσωπικού της ΔΕΥΑΖ για το Έτος 2016. 
 
Χειμερινή ένδυση, εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα τύπου φανέλα ή 
μπλούζα τύπου polo με μακριά μανίκια, ένα (1) πουλόβερ, ένα (1) μπουφάν και ένα (1) ζευγάρι μπο-
τάκια με επένδυση.  
 
Στις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ένδυσης συμμετάσχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.  
 
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

Α/Α Είδος  Μονάδα  Ποσότητα 
    Μέτρησης   

  ΟΜΑΔΑ 1: ΕΝΔΥΣΗ 
 

  

1 Παντελόνι τύπου τζιν ανδρικό (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο) Τεμ 78 

2 Παντελόνι τύπου τζιν γυναικείο (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο) Τεμ 28 

3 
Υποκάμισο τύπου φανέλα ανδρικό ή  
μπλούζα τύπου polo (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο) 

Τεμ 78 

4 
Υποκάμισο τύπου φανέλα γυναικείο ή 
μπλούζα τύπου polo (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο) 

Τεμ 28 

5 Πουλόβερ ανδρικό Τεμ 39 

6 Πουλόβερ γυναικείο Τεμ 14 

7 Μπουφάν ανδρικό  Τεμ 39 

8 Μπουφάν γυναικείο Τεμ 14 

 
ΟΜΑΔΑ 2: ΥΠΟΔΗΣΗ 

  

1 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση ανδρικό Ζεύγος 39 

2 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση γυναικείο Ζεύγος 14 

 

Όπως προκύπτει από τις καταστάσεις προσωπικού, ένδυση και υπόδηση δικαιούνται σύνολο 53 άτο-
μα (39 άνδρες και 14 γυναίκες). 

Οι τιμές της μελέτης καθορίστηκαν βάσει πληροφοριών από το ελεύθερο εμπόριο. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις αναφερόμενες ποσότητες ειδών.  

mailto:deyazak@gmail.com


Σελ. 4 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των 11.172,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει το Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του Οικονομικού Έτους 2016 (Κ.Α. 
60.02.00 και 25.11.02). Ο κωδικός των αιτούμενων ειδών σύμφωνα με το κωδικολόγιο του Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών (CPV) είναι «35113400-3» 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 
μελέτης. Η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 
«Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος  04/10/16 

 

 

 

Μούσουρα Ιουστίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ο Δ/ντής της Τ.Υ. 

 

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 



Σελ. 5 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.010,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα υπό προμήθεια είδη ένδυσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, επί ποινή αποκλει-

σμού, που προβλέπονται από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΚΣΣΕ της ΠΟΕ ΔΕΥΑ και αφορούν στο προσωπικό 

αορίστου χρόνου που υπηρετεί στη ΔΕΥΑ Ζακύνθου. 

ΟΜΑΔΑ 1 

1. Παντελόνια τύπου jean ( Ανδρικά) 

α. Θα είναι καλαίσθητα με κλασσική γραμμή στενά ή φαρδιά, ανάλογα με την προτίμηση κάθε εργαζο-

μένου . 

β. Θα είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας ύφασμα jean σύνθεσης 97% βαμβάκι 3% ελαστάν, 

ανθεκτικής κατασκευής ύστερα από προηγούμενη κατεργασία ώστε να μην μαζεύουν στις πλύσεις και 

να μην ξεχειλώνουν.  

2. Παντελόνια τύπου jean ( Γυναικεία) 

α. Θα είναι καλαίσθητα σε κλασσικό design ή σε ίσια γραμμή..  

β. Θα είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας ύφασμα jean σύνθεσης 97% βαμβάκι 3% ελαστάν, 

ανθεκτικής κατασκευής ύστερα από προηγούμενη κατεργασία ώστε να μην μαζεύουν στις πλύσεις, να 

μην ξεθωριάζουν και να μην ξεχειλώνουν.(Μπάσιμο +-5%, αντοχή στο πλύσιμο 4).  

 

3.1 Υποκάμισα τύπου φανέλα, χειμερινά (Ανδρικά) 

α. Θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα φανέλα βαμβάκι 100%. 

β. Θα είναι μακρυμάνικα.  

Εναλλακτικά  

3.2 Μπλούζα τύπου polo (Ανδρικές) 

α. Θα είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι 100%. 

β. Θα έχει μακριά μανίκια. 

mailto:deyazak@gmail.com


Σελ. 6 

γ. Κλασική λαιμόκοψη με γιακά. 

 

4.1 Υποκάμισα τύπου φανέλα χειμερινά (Γυναικεία) 

α. Θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα φανέλα βαμβάκι 100%. 

β. Θα είναι μακρυμάνικα. 

Εναλλακτικά  

4.2 Μπλούζα τύπου polo (Γυναικεία) 

α. Θα είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι 100%. 

β. Θα έχει μακριά μανίκια. 

γ. Κλασική λαιμόκοψη με γιακά. 

 

5. Πουλόβερ (Ανδρικό) 

α. Θα είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα 50% μαλλί και 50% ακρυλικό. 

β. Θα πλένεται στο πλυντήριο. 

 

6. Πουλόβερ (Γυναικείο) 

α. Θα είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα 50% μαλλί και 50% ακρυλικό.  

β. Θα πλένεται στο πλυντήριο. 

 

7. Μπουφάν χειμερινό (Ανδρικό) 

Στο χειμερινό μπουφάν η τεχνολογία κατασκευής του θα προσφέρει προστασία από το νερό και την 

υγρασία του σώματος κρατώντας το στεγνό κάτω και από μια δυνατή βροχή, ενώ θα επιτρέπει στην 

υγρασία του σώματος να διαφεύγει με την μορφή υδρατμών.  

 

8. Μπουφάν χειμερινό ( Γυναικείο) 

Στο χειμερινό μπουφάν η τεχνολογία κατασκευής του θα προσφέρει προστασία από το νερό και την 

υγρασία του σώματος κρατώντας το στεγνό κάτω και από μια δυνατή βροχή, ενώ θα επιτρέπει στην 

υγρασία του σώματος να διαφεύγει με την μορφή υδρατμών.  

 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Μποτάκι χειμερινό με επένδυση (Ανδρικό ) 

i. Να αποτελείται από δέρμα καλής ποιότητας. 



Σελ. 7 

ii. Να είναι ιδανικό για την εργασία και την πεζοπορία. 

iii. Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ανατομικό για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. 

iv. Να είναι αδιάβροχο αλλά να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει. 

v. Ο πάτος του να είναι απορροφητικός και να προσφέρει μέγιστη υποστήριξη και ισορροπία στο 

πέλμα. 

vi. Η σόλα του να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό για να παρέχει τριβή και να αποφεύγει την 

ολίσθηση. 

vii. Nα δένει με κορδόνι καλής ποιότητας. 

2. Μποτάκι χειμερινό με επένδυση (Γυναικείο) 

i. Να είναι ψηλό, δερμάτινο ή καστόρ αδιάβροχο.  

ii. Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ανατομικό για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. 

iii.  Να διαθέτει εσωτερική επένδυση από γούνα καλής ποιότητας. 

iv. Η σόλα του να είναι από ελαστικό για άνετο και μαλακό βάδισμα.  

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους, 

δύο (2) τεμάχια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών και θα πρέπει να 

συμφωνούν απολύτως, με ποινή αποκλεισμού, με τις παρούσες προδιαγραφές. 

Τα δείγματα του αναδόχου (στον οποίο θα κατακυρωθεί η απ΄ευθείας ανάθεση), θα παραμείνουν μέχ-

ρι την οριστική παραλαβή της παραγγελίας, για έλεγχο των παραδοθέντων και στην συνέχεια , θα πα-

ραδοθούν στον αναδόχο. 

Για όλα τα προαναφερόμενα είδη, τα μεγέθη και τα νούμερα θα καθορισθούν επακριβώς, μετά 

την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα νούμερα και τα μεγέθη των εργαζομένων. 

  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 04/10/16 

 

  

  

Μούσουρα Ιουστίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 Ο Δ/ντής της Τ.Υ. 

  

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 

 



Σελ. 8 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 

 ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.010,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Α/Α Είδος  Μον. Ποσότητα Τιμή  Σύνολο 

 

  Μέτρ.   Μονάδας   

 

      (€) (€) 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΝΔΥΣΗ         

1 
Παντελόνι τύπου τζιν ανδρικό (2 τεμάχια ανά 
εργαζόμενο) 

Τεμ 78 20,00 1.560,00 

2 
Παντελόνι τύπου τζιν γυναικείο (2 τεμάχια ανά 
εργαζόμενο) 

Τεμ 28 20,00 560,00 

3 
Υποκάμισο τύπου φανέλα ανδρικό ή μπλούζα 
τύπου polo (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο) 

Τεμ 78 15,00 1.170,00 

4 
Υποκάμισο τύπου φανέλα γυναικείο ή μπλούζα 
τύπου polo (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο)  

Τεμ 28 15,00 420,00 

5 Πουλόβερ ανδρικό Τεμ 39 15,00 585,00 

6 Πουλόβερ γυναικείο Τεμ 14 15,00 210,00 

7 Μπουφάν ανδρικό  Τεμ 39 25,00 975,00 

8 Μπουφάν γυναικείο Τεμ 14 25,00 350,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: 5.830,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΠΟΔΗΣΗ       

9 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση ανδρικό Ζεύγος 39 60,00 2.340,00 

10 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση γυναικείο Ζεύγος 14 60,00 840,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: 3.180,00 

 
          

 
  ΣΥΝΟΛΟ Ι: 9.010,00 

 
    Φ.Π.Α. 24%: 2.162,40 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.172,40 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 04/10/16 

  

Μούσουρα Ιουστίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ο Δ/ντής της Τ.Υ. 

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

mailto:deyazak@gmail.com


Σελ. 9 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ  

ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.010,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 4: 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Είδος  Μον. Ποσότητα Τιμή  Σύνολο 

 

  Μέτρ.   Μονάδας   

 

      (€) (€) 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΝΔΥΣΗ         

1 
Παντελόνι τύπου τζιν ανδρικό (2 τεμάχια ανά 
εργαζόμενο) 

Τεμ 78 
  

2 
Παντελόνι τύπου τζιν γυναικείο (2 τεμάχια ανά 
εργαζόμενο) 

Τεμ 28 
  

3 
Υποκάμισο τύπου φανέλα ανδρικό ή μπλούζα 
τύπου polo (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο) 

Τεμ 78 
  

4 
Υποκάμισο τύπου φανέλα γυναικείο ή μπλούζα 
τύπου polo (2 τεμάχια ανά εργαζόμενο)  

Τεμ 28 
  

5 Πουλόβερ ανδρικό Τεμ 39 
  

6 Πουλόβερ γυναικείο Τεμ 14 
  

7 Μπουφάν ανδρικό  Τεμ 39 
  

8 Μπουφάν γυναικείο Τεμ 14 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΠΟΔΗΣΗ     
 

9 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση ανδρικό Ζεύγος 39 
  

10 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση γυναικείο Ζεύγος 14 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: 
 

 
          

 
  ΣΥΝΟΛΟ Ι: 

 

 
    Φ.Π.Α. 24%: 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 

 

mailto:deyazak@gmail.com
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.010,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5: 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 1  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του  Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Του Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

3. Του N.3463/2006 που αναφέρεται στην κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων .  

4. Του άρθρο 8 της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ 

Άρθρο 2  

Προϋπολογισμός – Κριτήριο κατακύρωσης 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 11.172,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%).  

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στον οποίον έχουν προβλεφθεί 
οι πιστώσεις:  

Κ.Α.:60.02.00: Ποσό 5.830,00 € 

Κ.Α.:25.11.02: Ποσό 3.180,00 € 

Οι κωδικοί των αιτούμενων ειδών σύμφωνα με το κωδικολόγιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθει-
ών (CPV) είναι: 

35113400-3 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. Την τελική έγκριση του αναδόχου 
προμηθευτή θα κάνει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προσφορών. 

Άρθρο 3  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν: 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια 
των ζητούμενων ειδών. 

2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

mailto:deyazak@gmail.com
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Άρθρο 4  

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους έως τις 27/10/16 και 
ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στη διεύθυνση Διον. 
Ρώμα 1 – Κτίριο ΞΕΝΙΑ, 29100 Ζάκυνθος. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. 

2. Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς 
(courier). 

3. Υποχρεωτικά οι προσφορές θα υποβάλλονται σε καλά σφραγισμένο φάκελο. Σε αντίθεση περίπ-
τωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Άρθρο 5  

Φάκελος προσφοράς 

1. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι κλειστός και πάνω σε αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

- Ο τίτλος της προμήθειας 

- Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, email, 
κλπ.) 

2. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο 

- Κλειστός και καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
στον οποίο θα περιλαμβάνονται συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα Έντυπα Οικονομικής 
Προσφοράς, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προσφέροντα. Οι προσφερόμενες τι-
μές μονάδας θα είναι μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου και θα αναγράφονται «ολογράφως» και α-
ριθμητικώς». Εάν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τιμών θα ληφθεί υπόψη η τιμή που 
αναγράφεται «ολογράφως». 

3. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει: 

- Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

- Να μην υπάρχουν σε αυτές ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις που τις καθιστούν 
ασαφείς. 

4. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

- Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης 

- Δεν αποδεικνύονται επαρκώς οι ισχυρισμοί του προμηθευτή για τα χαρακτηριστικά των ζητο-
ύμενων ειδών 

Άρθρο 6  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 στις οποίες θα αναφέρονται ότι  

i. Η προσφορά έχει ισχύ έως τις 31/12/2016 

ii. Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του 
τεύχους 2 

iii. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Τα κείμενα των δηλώσεων δύναται να συμπεριληφθούν σε ένα έντυπο. Υποχρεωτικά οι υπεύθυνες 
δηλώσεις (ή η υπεύθυνη δήλωση) θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  
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Άρθρο 7  

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες έως τις 31/12/2016. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Άρθρο 8  

Μερικές προσφορές 

Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την 
μια ή και τις δύο ομάδες ειδών. Υποχρεωτικά όμως θα προσφερθεί το σύνολο των ζητούμενων ειδών 
κάθε ομάδας. 

Άρθρο 9  

Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. η σχετική σύμβαση που υπογρά-
φεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι έως τις 31/12/16. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν είναι υποχρεωμένη να προμηθευτεί το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται 
στον Προϋπολογισμό της Μελέτης. 

Άρθρο 10  

Χρόνος – Τόπος παράδοσης 

Έναρξη παραδόσεως το αργότερο εντός μηνός από της αναθέσεως της παραγγελίας. Οι δαπάνες παράδο-

σης των ειδών  βαρύνουν τον προμηθευτή. Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά από συμφωνία με τη 

ΔΕΥΑ Ζακύνθου και σε σημείο που θα υποδείξει. 

Άρθρο 11  

Παραλαβή 

Ο έλεγχος για την παραλαβή των ειδών ένδυσης θα  γίνει είτε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, ή οπου-

δήποτε αλλού υποδειχθεί  από την Επιχείρηση. 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΖ κάθε στοιχείο σχετικό 

με τα είδη ένδυσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

2. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με 

δική του δαπάνη τα είδη, που ενδεχόμενα θα είναι ελαττωματικά. 

 

Άρθρο 12  

Εγγυήσεις 

Τα είδη ένδυσης θα είναι εγγυημένα ως προς την ποιότητά τους για χρονική διάρκεια ομαλής  χρήσης 6 

μηνών (τουλάχιστον) από την ημέρα παραλαβής τους. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε είδος  ένδυσης που θα υποστεί, 
εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια 

 

Άρθρο 13  

Πληρωμή προμηθευτή 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., κατά τακτές χρονικές ημερομη-
νίες, μετά τη διενέργεια της (επί μέρους) οριστικής παραλαβής, με την εξόφληση του 100% του τιμολο-
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γίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν από μέρους του προμηθευτή όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.   

Άρθρο 14  

Λοιπά στοιχεία  - Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διον. Ρώμα 1 – Κτί-
ριο ΞΕΝΙΑ, Ζάκυνθος, τηλ. επικοινωνίας 29650 43427, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email: 

deyazak@gmail.com – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη). 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Eπιχείρησης. 
Τα πλήρη στοιχεία της μελέτης θα αναρτηθούν επίσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ζακύνθου 
www.zakynthos.gov.gr προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο του Δήμου Ζακύνθου, οι ενδιαφερόμε-
νοι οι οποίοι προτίθενται να υποβάλουν προσφορά, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη 
στοιχεία τους (επωνυμία, τηλέφωνα και φαξ επικοινωνίας, email) προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα 
πιθανές ανακοινώσεις – διευκρινήσεις που αφορούν στη διαδικασία.  

  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 04/02/16 

 

  

  

Μούσουρα Ιουστίνη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 Ο Δ/ντής της Τ.Υ. 

  

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
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