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Βέροια 22/06/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Απολυμαντικά- Αντισηπτικά) για τις ανάγκες δομών του νομικού
προσώπου για περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την προμήθεια ειδών καθαριότητας (Απολυμαντικά- Αντισηπτικά) για τις ανάγκες
των δομών του νομικού προσώπου, που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19.
Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών- παιδικών σταθμών (ΦΕΚ 2085/Β΄/ 30-5-2020), των αθλητικών
εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 2277/Β΄/14-6-2020) ,του ΚΗΦΗ και του «Βοήθεια στο σπίτι» , στα πλαίσια της εγκυκλίου Δ1(α)/ΓΠ. Οικ
16393/09-03-2020 του Υπουργείου Υγείας άρθρο Β) «Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 σε
χώρους εργασίας και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), κρίνετε
κατεπείγουσα η προμήθεια αντισηπτικού υγρού χεριών και απολυμαντικού υγρού καθαρισμού επιφανειών σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥΥ . Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των προγραμμάτων καθαριότητας των παραπάνω
χώρων, με σκοπό την ασφάλεια της δημόσιας υγείας .
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 2 άρθρου 209 του Ν.

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του N. 4412/2016.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ') Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

5.

Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’ /05-08-2016)

6.

Το υπ’ αριθ. 2350/22-06-2020 Πρωτογενές αίτημα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ:
Φιάλη των 1.000ml ή των 500ml με αλκοολούχο διάλυμα, με αντλία έγχυσης για αντισηψία χεριών. Άδεια απαιτούμενη από
τον ΕΟΦ. Περιεκτικότητα αλκοόλης ή μείγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) 70% τουλάχιστον.
Πιστοποίηση CE.
2. AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
Αλκοολούχο απολυμαντικό επιφανειών ταχείας δράσης χωρίς αλδεΰδες, με περιεκτικότητα σε Προπανόλη-1/450mg/g,
Προπανόλη-2/50mg/g, Αιθανόλη 4.7g 47mg/g, με μικροβιολογική δράση, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, με συσταση που δρα
κατά των μυκοβακτηριδίων, και των ιών.
Φιάλη των 1.000ml και απαιτούμενη άδεια από τον ΕΟΦ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α
1
2

ΕΙΔΟΣ
Αντισηπτικό χεριών με αντλία
Απολυμαντικό Υγρό Επιφανειών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
300 ΛΙΤΡΑ
150 ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

450

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
7,08€
7,50€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
2.124,00€
1.125,00€
3.249,00€
194,94€
3.443,94€

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των προτεινόμενων ειδών καθαριότητας (Απολυμαντικά- Αντισηπτικά)
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.443,94€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του «ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας
στον Κ.Α.Ε. 02.15.6063.003 με τίτλο «Έξοδα αντιμετώπισης του COVID 19»
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