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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Προμήθεια δύο ειδών ατομικής προστασίας και 

ασφάλειας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 
Εκτιμώμενη Αξία: €3.300,00 χωρίς ΦΠΑ 

 
 
 
 

Προσφοροδότης………………………………….……………………………………… 
 
 
 
 
 

Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2021 
 
 
 
 
 

Λευκωσία, Φεβρουάριος 2021 



 2 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πραγματοποιεί διαγωνισμό για προμήθεια 

δύο ειδών ατομικής προστασίας και ασφάλειας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του. 

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο ζητά 110 ζεύγη αρβύλων και 200 ζευγάρια γάντια 

ασφαλείας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 04/2021  

2.2 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Προμήθεια δύο ειδών ατομικής 
προστασίας και ασφάλεια για τις ανάγκες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας.  

2.3 Εκτιμώμενη Αξία 

Είδος 1. Άρβυλα €3.100,00 

Είδος 2. Γάντια ασφαλείας €200,00 

Συνολικά και τα δύο είδη τρεις χιλιάδες 
τρακόσια ευρώ (€3.300,00) μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

2.4 Χρηματοδότηση 
Από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας.  

2.5 Διαδικασία διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία. 

2.6 
Κατακύρωση προσφοράς 
(Κριτήριο ανάθεσης) 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά (ανά είδος) βάσει 

τιμής, νοουμένου ότι ικανοποιεί  τις 

προδιαγραφές και όρους του παρόντος 

εγγράφου.   

  

2.7 Αναθέτοντας Φορέας 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

2.8 Αρμόδιος Λειτουργός  

Ροδούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη 

Προσφορών και Προμηθειών  

Λεωφ.Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος 

Τηλέφωνο 22698143, Τηλεμοιότυπο 

22698200 

Ηλ.διεύθυνση: r.athanasiou@wbn.org.cy 

2.9 
Τόπος και τρόπος διάθεσης 
Εγγράφων Διαγωνισμού 

Αποστολή των εγγράφων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
περιορισμένο αριθμό οικονομικών 
φορέων. 

2.10 
Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 και 
ώρα 12:00 
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Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 

2.11 Τόπος υποβολής Προσφορών 

Κιβώτιο Προσφορών στα γραφεία του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 
στο ισόγειο στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 
84, 2012 Στρόβολος. 

2.12 
Δέσμευση μη Απόσυρσης της 
Προσφοράς 

5% του ποσού της προσφοράς 
 

2.13 Διάρκεια ισχύος Προσφορών  
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 

2.14 Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς 
Ελληνική  
 

2.15 Νόμισμα Προσφοράς 
Ευρώ 
 

2.16 
Εκτιμώμενη ημερομηνία 
γνωστοποίησης 
αποτελεσμάτων 

Το αργότερο ένας (1) μήνας από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 

2.17 
Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

30 ημέρες από την ημερομηνία επιστολής 

κατακύρωσης της σύμβασης. 

2.18 
Χρόνος παράδοσης 

 

30 ημέρες από την ημερομηνία επιστολής 

κατακύρωσης της σύμβασης. 

2.19 Τόπος παράδοσης 
Γραφεία Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας, Λεωφόρος Αθαλάσσας 84 

2012 Στρόβολος. 

2.20 Περιεχόμενα Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς θα 

περιλαμβάνει: το Έντυπο 1 “Πίνακας 

Συμμόρφωσης”, το Έντυπο 2 “Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς” και το Έντυπο 3 

“Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς” 

και τεχνικά φυλλάδια, τα οποία θα 

επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση να 

προσκομιστεί δείγμα του είδους που 

προσφέρεται. Συγκεκριμένα για τα 

υποδήματα το μέγεθος 43 ή 44 και για 

τα γάντια το μέγεθος μικρό, μεσαίο και 

μεγάλο. Τα δείγματα του/των 

Ανάδοχου/ων θα κρατούνται μέχρι την 

ολοκλήρωση της παράδοσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Είδος 1. Άρβυλα (Υποδήματα ασφαλείας)  

Γενικά 

Τα υποδήματα θα είναι ημιάρβυλα (μέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, 

κατασκευασμένα από δέρμα ή/και άλλα υλικά, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ20345:2011 και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο σύμβολο S3 

(αντιστατικότητα, των μηχανικών αντοχών και προστασίας για τα δάκτυλα με κατάλληλο 

προστατευτικό, απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα, αντι-διατρητική σόλα και 

αδιαβροχία στο άνω μέρος). 

Τα υποδήματα πρέπει να είναι γενικά επιμελημένης κατασκευής, αντοχής και εμφάνισης 

σύμφωνα με τις πιο πάνω προδιαγραφές.  Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετα 

και ελαφριά και να έχουν μικρό κατά το δυνατόν βάρος, μέχρι 700gr ώστε να μην 

δημιουργούν προβλήματα κίνησης στους εργαζόμενους. To δείγμα του υποδήματος που 

θα προσκομιστεί θα πρέπει να είναι μέγεθος 43 ή 44. 

Συγκεκριμένα να ικανοποιούν τα πιο κάτω:- 

- CE marked, according to 89/686/CEE  EU Guideline for Personal Protective 

Equipment 

- EN 20345:2011 S3 με συνθετικό υλικό προστασίας δακτύλων και σόλας. 

- Κατάλληλο προστατευτικό για τα δάκτυλα μέχρι 200 Joules από κρούση 

- Αντιολισθητικά (δείκτης SRC) 

- Αδιάβροχα 

- Αντιστατικές σόλες και ανθεκτικές σε καύσιμα και λιπαντικά 

- Ανθεκτικές σόλες σε τρυπήματα 

- Απορρόφηση κραδασμών 

- Προστασία από το ψύχος (σύμφωνα με το σήμα CI) 

- Αντοχή στα ελαιολιπαντικά και πετρελαιοειδή 

Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά. 

 

Είδος 2. Γάντια εργασίας 

Να ικανοποιούν τα πιο κάτω πρότυπα: 

- CE marked, according to 89/686/CEE EU Guideline for Personal Protective 

Equipment. 

- ΕΝ 420:2003+A1:2009 (Γενικές απαιτήσεις για γάντια) και ΕΝ 388:2003 (μηχανικοί 

κίνδυνοι). 
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Να έχουν καλή εφαρμογή στο χέρι, να είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά μεγέθη (μικρό-

μεσαίο και μεγάλο), να προσφέρουν καλή δυνατότητα συγκράτησης αντικειμένων και να 

συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά. 
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1.Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει 

απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

2.Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

3.Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το 

συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 

πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

4.Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αριθμημένα Τεχνικά 

Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, 

που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία.  

5. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. 

6. O Ανάδοχος θα ενημερωθεί από τον Υπεύθυνο Αποθήκης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας για την ποσότητα των μεγεθών που θα χρειαστούν. 
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Είδος 1. Άρβυλα (Υποδήματα ασφαλείας) 
Συμμόρφω-

ση                      
Ναι/Όχι 

Παραπο-
μπή|  

Τεχνικά 
Φυλλάδια 

Γενικά χαρακτηριστικά     

Τα υποδήματα θα είναι ημιάρβυλα (μέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, 
κατασκευασμένα από δέρμα ή/και άλλα υλικά, σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ20345:2011 και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν 
στο σύμβολο S3 (αντιστατικότητα, των μηχανικών αντοχών και προστασίας 
για τα δάκτυλα με κατάλληλο προστατευτικό,απορρόφηση ενέργειας στη 
φτέρνα, αντι-διατρητική σόλα και αδιαβροχία στο άνω μέρος). 

    

Τα υποδήματα πρέπει να είναι γενικά επιμελημένης κατασκευής, αντοχής και 
εμφάνισης σύμφωνα με τις πιο πάνω προδιαγραφές.  Θα πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν πιο άνετα και ελαφριά και να έχουν μικρό κατά το δυνατόν βάρος 
μέχρι 700gr, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα κίνησης στους 
εργαζόμενους. To δείγμα του υποδήματος που θα προσκομιστεί θα πρέπει να 
είναι μέγεθος 43 ή 44.  

    

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά     

CE marked, according to 89/686/CEE  EU Guideline for Personal Protective 
Equipment 

    

EN 20345:2011 S3 με συνθετικό υλικό προστασίας δακτύλων και σόλας.     

Κατάλληλο προστατευτικό για τα δάκτυλα μέχρι 200 Joules από κρούση     

Αντιολισθητικά (δείκτης SRC)     

Αδιάβροχα     

Αντιστατικές σόλες και ανθεκτικές σε καύσιμα και λιπαντικά     

Ανθεκτικές σόλες σε τρυπήματα     

Απορρόφηση κραδασμών     

Προστασία από το ψύχος (σύμφωνα με το σήμα CI)     

Αντοχή στα ελαιολιπαντικά και πετρελαιοειδή     

 

Είδος 2. Γάντια ασφαλείας 
Συμμόρφωση                      

Ναι/Όχι 

Παραπομπή|  
Τεχνικά 

Φυλλάδια 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:     
CE marked, according to 89/686/CEE  EU Guideline for Personal 
Protective Equipment. 

    

ΕΝ 420:2003+A1:2009 (Γενικές απαιτήσεις για γάντια).     

ΕΝ 388:2003 (μηχανικοί κίνδυνοι)     

 Καλή εφαρμογή στο χέρι. 
    

Να είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά μεγέθη (small-medium-large).     

Να προσφέρουν καλή δυνατότητα συγκράτησης αντικειμένων.     



 8 

ΕΝΤΥΠΟ 2 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

 

 

Σημείωση. Οι τιμές που θα προσφερθούν να είναι χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

 

 

Σημείωση. Οι τιμές που θα προσφερθούν να είναι χωρίς ΦΠΑ. 

Είδος Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Κόστος 

Τιμή 
Μονάδος 

€ 

Συνολική 
Τιμή € 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προμήθεια 110 αρβύλων 

ασφαλείας για τις ανάγκες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού 

του Συμβουλίου 

Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

 

 

   Τεμάχια  110   

Ολικό   

Είδος Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Κόστος 

Τιμή 
Μονάδος 

€ 

Συνολική 
Τιμή € 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προμήθεια 200 ζευγαριών 

γαντιών ασφαλείας για τις 

ανάγκες του προσωπικού του 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 

Λευκωσίας. 

 

 

   Τεμάχια  200   

Ολικό   
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ΕΝΤΥΠΟ 3 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για την Προμήθεια δύο 

ειδών ατομικής προστασίας και ασφάλειας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για το Είδος 

……………………………………………………………………………………. ή τα Είδη 

…………………………………………………………………………………………………, 

η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και 

την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν 

δικαίωμα να αποσύρουν. 

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση 

που:  

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου 

ισχύος των προσφορών, ή 

(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό 

πιστοποιητικό   

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α.  αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις 

αναφορικά με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 

3.  Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στον 

Αναθέτοντα Φορέα, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της 

προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.  

 
ΥπογραφήΠροσφέροντος/Εκπροσώπου του ................................................................ 

Όνομα υπογράφοντος ................................................................ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφοντος ................................................................ 

Ιδιότητα υπογράφοντος ................................................................ 

Ημερομηνία ................................................................ 

Όνομα Προσφέροντος …………………………………………….. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ................................................................ 

Ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………………………………… 

 


