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Χρήστης: Anonymous Φορέας:

Επιστροφή

    Αναζήτηση Διαβουλεύσεων   Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Προμήθεια ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε 02/06/2021  Τελευταία ανανέωση  Ημ/νία Λήξης 18/06/2021

Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000017135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ: Ν. Παπαοικονόμου

Τηλ. : 2313-317534

E-Mail : n.papaoikonomou@thessaloniki.gr

Βασ. Γεωργίου Α’ 1Τ.Κ. 54640

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 135754 / 31-05-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με την

«Προμήθεια ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ.479.903,46€ µε Φ.Π.Α. 24%»

 

 Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών

παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 135754 / 31-05-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών

ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ.479.903,46€ µε Φ.Π.Α 24%».

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις  02-06-2021 έως και τις 18-06-2021, ημέρα Παρασκευή.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), στο banner

«ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ», στο μενού «ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στην επιλογή «Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων»,

με τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 135754 / 31-05-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με την Προμήθεια ειδών

ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ.479.903,46€ µε Φ.Π.Α 24%».

 Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την

επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών

προδιαγραφών. 

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο 

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην

«Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). 

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να

γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των

διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο 

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης

(www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της

ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Συνημμένα :

- Η υπ΄αριθμ. 135754 / 31-05-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών ένδυσης του ένστολου

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ.479.903,46€ µε Φ.Π.Α 24%»

Εσωτερική Διανομή :

 Τμήμα Προμηθειών

Σχόλια

Διαβουλεύσεις

Κατεβάστε το αρχείο

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων
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Όνομα ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Email aggelanistikaki@gmail.com Άρθρο Ημ/νία 15/06/2021

Θέμα: Κατόπ ιν πρόσκλησης για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 135754/ 31-05-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με

την <<Προμήθεια ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας,π .δ 479.903,46 ευρω με Φ.Π. 24%, σας παραθέτω τα παρακάτω:

1. Λόγω του ότι είναι αρκετά δύσκολο να υπάρχουν προμηθευτές που να διαθέτουν όλα τα είδη της προμήθειας (υπόδηση-ένδυση- παρελκόμενα είδη)

και επειδή είναι προτιμότερο να υπάρχουν αρκετοί προμηθευτές κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού προτείνω να υπάρχουν ξεχωριστές ομάδες για

α)υπόδησης – παρελκόμενα είδη  β) ένδυση-παρελκόμενα είδη ένδυσης γ) στολή δικυκλιστών

2. Σας παραθέτω τις τεχνικές προδιαγραφές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της δαπάνης με

αρ.21REQ008633227 2021-05-20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

  ΤΣΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

 Φυσικο δερμα, πανοδερμα κεριου μοσχαρι παχους 1,30χιλ. το γαζι  ειναι σκουρο και κανει σχεδιο πανω στο δερμα, στις καφε τσαντες το γαζι ειναι καφε

ανοιχτο. το υψος της ειναι 22cm,το πλατος 26cm και το καπακι στο πανω μερος 25,50cm και ο πατος της στο κεντρο 14cm. το χερι μαζι με τους

σκυλογαντζους  ειναι 1,25cm. στα 2/3 υπαρχει αγκραφα για να αυξομειωνεται. στη φοδρα υπαρχει εσωτερικο χωρισμα με φερμουαρ οποτε οι θεσεις γινονται

3. επ ισης , εχει τσεπη μικρη με φερμουαρ. μπροστα η τσαντα δεν ανοιγει με την αγκραφα αλλα με μαγνητικη σουστα. ολα τα εξαρτηματα ειναι μπρονζε.

ΤΣΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

 Φυσικο δερμα μοσχαρι, croco παχους 1,30 χιλ.. στο δερμα μαυρο croco το γαζι  ειναι στο χρωμα του.   το γαζι  στις καφε τσαντες  καφε ανοιχτο( νο 239). το

υψος της ειναι 22cm,το πλατος 26cm και το καπακι στο πανω μερος 25,50cm και ο πατος της στο κεντρο 14cm. το χερι μαζι με τους σκυλογαντζους  ειναι

0,65cm και πλατος 4cm. στη φοδρα υπαρχει εσωτερικο χωρισμα με φερμουαρ οποτε οι θεσεις γινονται 3. επ ισης , εχει τσεπη μικρη με φερμουαρ. μπροστα

η τσαντα δεν ανοιγει με την αγκραφα αλλα με μαγνητικη σουστα. ολα τα εξαρτηματα ειναι μπρονζε.

ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Φυσικό δέρμα μοσχάρι καλής ποιότητος , ύψους 27cm εως 28cm , πλάτος 25 cm ,πάτος 9 cm.Το χέρι μαζί με τους σκυλόγαντζους μήκος 160cm , πλάτος

2,5 cm στα 2/3 υπάρχει αγκράφα για να αυξομειώνεται . Ολα τα εξαρτήματα ειναο μπρονζέ η΄ νίκελ. Η τσάντα μπροστά κλείνει με καπάκι , στο π ίσω μέρος

υπάρχει θήκη με φερμουάρ 17 cm . Στο μπροστινό μέρος κάτω από το καπάκι υπάρχει τσέπη με 3 θήκες για στυλό και πάνω σε αυτήν υπάρχει άλλη 1

τσέπη με φερμουάρ 16 cm.

Στο εσωτερικό της τσάντας υπάρχουν 3 θήκες , η μεσαία από αυτές κλείνει με φερμουάρ( για να χωράει το μπλόκ).

ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Ιδανική για συνεχές περπάτημα . Δέρμα μαύρο η΄ καφέ κροκό , μαύρο η΄ καφέ μοσχάρι φυσικό (πρόσωπο) επεξεργασία κεριού με πάχος 0,90 – 1,10 χιλ.

Η φόδρα με χοιρινό αντιϊδρωτικό δέρμα. Πάτος και τακούνι από δέρμα , ύψος τακουνιιού 1,5 cm. Η αγκράφα μπρονζέ 

 ΓΟΒΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 

Εξωτερικη επενδυση απο γνησιο δερμα μοσχαρι αριστης ποιοτητας. εσωτερικη επενδυση απο  δερμα κατσίκι αντιιδρωτικο αριστης ποιοτητας, σολα λαστιχο

υψος τακουνιου 4,5 cm ντυμενο με δερμα. 

ΜΠΟΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ¾ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Εξωτερικη επενδυση απο γνησιο δερμα μοσχαρι πολυ μαλακο αριστης ποιοτητας. Εσωτερικη επενδυση απο γνησιο δερμα κατσικι αριστης ποιοτητας. Εχει

υψος 25 cm απο την εξωτερικη πλευρα και 23cm απο την εσωτερικη. Η σολα ειναι ελαστικη, αντιολισθητικη. το τακουνι εχει υψος 3 cm,το φερμουαρ

βρισκεται στο π ισω μερος της μποτας και στο πανω μερος της κρυβει τον οδηγο του φερμουαρ με ενα οβαλ δερμα για  λογους καλαισθησιας. το τρουκ του

δερματος εχει χρωμα μπρονζε. το γαζι  στις μαυρες/μαυρο, στις καφε, καφε ανοιχτο  για να κανει σχεδιο πανω στο δερμα.

ΜΠΟΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  Εξωτερικη επενδυση απο γνησιο δερμα μοσχαρι, πολυ μαλακο ,  αριστης ποιοτητας. εσωτερικη επενδυση απο γνησιο δερμα κατσίκι αριστης ποιοτητας.

εχει υψος 37 cm απο την εσωτερικη πλευρα και  42cm απο την εξωτερικη. Η σολα ειναι ελαστικη,το τακουνι εχει υψος 3 cm, το φερμουαρ βρισκεται στο

π ισω μερος της μποτας και στο πανω μερος της κρυβει τον οδηγο του φερμουαρ με ενα οβαλ δερμα για λογος καλαισθησιας, το τρουκ του δερματος εχει

χρωμα μπρονζε,το γαζι  στις μαυρες/μαυρο, στις καφε, καφε ανοιχτο για να κανει σχεδιο πανω στο δερμα.

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δερμάτινο 100% υπηρεσιακό μποτάκι με π ιστοποίηση CE EN 20347:2012, στεγανό με π ιστοποίηση WR,  με διαπνέουσα μεμβράνη , σόλα από

καουτσούκ( rubber) και ειδικά σχεδιασμένη για απόσβεση κραδασμών σε επ ίπεδο 02, αποσπώμενος ορθοπεδικός πάτος για άνεση στο πολύωρο

περπάτημα, κατάλληλο για χρήση χειμώνα-καλοκαίρι με π ιστοποίηση θερμικής μόνωσης HI (Heat insulation ) και CI (Cold insuletion) , αντιολισθητικό σε

κάθε επ ιφάνεια με π ιστοποίηση SRC, χωρίς κανένα μεταλλικό στοιχείο (Metal - Free) 

3. Στους ειδικούς όρους όσο αφορά υπόδηση – παρελκόμενα είδη

Απαιτειται   βεβαιωση – δηλωση  του κατασκευαστη που να δηλωνει ότι αποδεχεται την εκτελεση της συγκεκριμενης προμηθιας σε περιπτωση

κατακυρωσης του διαγωνισμου υπερ του συγκεκριμενου προμηθευτη

Με εκτίμηση, 

Nηστικάκη Αγγελική Μαρία


