
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 10                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            
Πληροφορίες: Κιρκίνη Κυριακή
Τηλέφωνο: 2513-500286
Φαξ: 2510-451484
Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       
                                                                                 ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
           Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την 
υπηρεσία  με τίτλο «Τεχνικός Ασφαλείας για το τακτικό προσωπικό Δήμου Καβάλας για το έτος 2020», 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών στις 18-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 : 00, στο 
Δημοτικό Κατάστημα Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, τμήμα προμηθειών, να 
υποβάλουν προσφορές.                   

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: (9.822,35€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός 

Ομάδα CPV Περιγραφή Δαπάνη

Ομάδα 71317210-8 Τεχνικός Ασφαλείας για το τακτικό προσωπικό 
Δήμου Καβάλας για το έτος 2020 7.921,25€

Φ.Π.Α. 1.901,101.901,10  €€

Γενικό Σύνολο 9.822,359.822,35  €€

     
      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, συναφές με την παραπάνω 

δραστηριότητα.
 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρ. 4190/05-02-2019 μελέτης του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

2. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001, OHSAS 18001 

3. Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχειρήσεις με δυναμικότητα τουλάχιστον 300 ατόμων στην 
συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνικού Ασφαλείας.
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4. Προσκόμιση Συμβάσεων τουλάχιστον: μιας για το 2017,μιας 2018, μιας2019, μια σαν απόδειξη 
της επαγγελματικής σας εμπειρίας. 

5. Οικονομική προσφορά, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κύριου Φακέλου. 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, την χαμηλότερη ωριαία 
αποζημίωση και θα είναι σύμφωνη με την μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας Κύπρου 10 (Άσπρο κτήριο) 

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 
2513-500286 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (κίτρινο κτίριο) καθημερινά κα. Κιρκίνη 
Κυριακή, e-mail: supplies@dkavalas.gr.    

                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                                                                                                 
                                                             
                                                                                                                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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