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Αιγάλεω 5 & Κάστορος
18545 Πειραιάς
213-2073715
Αθανάσιος Σταρέντζης
213-2073702
tpromithion.p@patt.gov.gr

Πειραιάς
Προς
:
Αυτοτελής
Διεύθυνση
Διαδικτυακής
Ενημέρωσης
και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Περιφέρειας
Αττικής .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) τεμαχίων πριτσινίων -καψυλίων μεταλλικά
ασημί εξωτερικής διαμέτρου 6mm και διαμέτρου οπής 4mm, μήκους 5,00mm ,για τα Δελτία
Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας
Αττικής».
Προϋπολογισμού
ύψους
τετρακοσίων
πενήντα
ευρώ
(450,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ.Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) Απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ.
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησηςεπικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.
3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.
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6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2.
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 (ΦΕΚ 114/τ. ΥΟΔΔ/10-03-2017) Απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής , όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. αποφ. 162/2017 (ΦΕΚ 1718/τ.Β/18-05-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας
για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».
11. Τη με αρ. οικ.130459/02-7-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
12. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής “Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019”,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ.72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) όμοια και ισχύει.
13. Το με αρ. οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα
«Γενικές οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την
εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ».
14. Το υπ’ αρ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές
οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες.
15. Το με αρ. πρωτ. οικ. 102541/10-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.
Πειραιώς & Νήσων με θέμα προμήθεια πριτσινίων/καψυλίων για τα Δελτία Εκπαίδευσης
Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης (άρθρο 72, σημ.5,
παρ.2, ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει.
16. Η εν λόγω δαπάνη είναι απαραίτητη γιατί τα πριτσίνια – καψύλια χρησιμοποιούνται για την
στήριξη της φωτογραφίας των υποψήφιων οδηγών στο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)
σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.2 του ΦΕΚ 3056/τ.Β’/02-12-2013.
17. Την υπ’ αρ. 1252/2019 απόφαση της Ο.Ε. (Α.Δ.Α. : ΨΒ8Ξ7Λ7-ΣΑ9 ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης
για τη παρούσα.
18. Την με αρ. πρωτ. 242745/31-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΗΓΥ7Λ7-19Ω) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης ύψους 450,00€ του ΕΦ: 07072, ΚΑΕ: 169901 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ» του οικ. Έτους 2019 η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2086 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας με Α/Α Βεβ: 2296.
ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων,
συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν
έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάγκη προμήθειας εβδομήντα χιλιάδων
(70.000) τεμαχίων πριτσινίων - καψυλίων μεταλλικά ασημί εξωτερικής διαμέτρου 6mm και
διαμέτρου οπής 4mm, μήκους 5,00mm για τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών
του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.
Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
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Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε
ευρώ για την συνολική προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) τεμαχίων πριτσινιών –
καψυλίων μεταλλικά ασημί εξωτερικής διαμέτρου 6mm και διαμέτρου οπής 4mm, μήκους
5,00mm για τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών του Τμήματος Χορήγησης
Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, της
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:
1. Έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο κλειστό για την προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων
(70.000) τεμαχίων πριτσινίων - καψυλίων για τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψήφιων
Οδηγών του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού
450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της Περιφέρειας Αττικής.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Τμήμα
Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα
Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Πειραιάς, ΤΚ:18545, 6ος όροφος) και θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 21-6-2019 ημέρα Παρασκευή , ώρα 11:00 π.μ.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ως άνω προβλεπόμενο, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά , επί των οδών Αιγάλεω 5 &
Κάστορος Πειραιάς, ΤΚ:18545, (6ος όροφος), την ίδια ημέρα και ώρα.

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν την οικονομική προσφορά τους και να αναφέρουν ρητά τα κάτωθι:
- την προσφερόμενη τιμή ανά χιλιάδα πριτσινίων - καψυλίων σε Ευρώ(€) πλέον ΦΠΑ
- την συνολική αξία σε Ευρώ(€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την συνολική προμήθεια
εβδομήντα χιλιάδων δηλ. 70.000 τεμαχίων πριτσινίων - καψυλίων .
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Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης
προσκόμισης από τον «Ανάδοχο» των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.
Φορολογικό παραστατικό.
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.
Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν:
Α) Τα έξοδα μεταφοράς
Β) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας
0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%
Γ) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (4% επί της καθαρής αξίας για προμήθεια
αγαθών).
Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον ΕΦ: 07072 και
τον ΚΑΕ 169901 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» του οικ. έτους 2019
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κοινοποίηση:
1.Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε Πειραιώς και Νήσων

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός για την προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) τεμαχίων πριτσινίων -καψυλίων μεταλλικά
ασημί εξωτερικής διαμέτρου 6mm και διαμέτρου οπής 4mm, μήκους 5,00mm

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΕΥ

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Πριτσίνι –καψύλιο μεταλλικό
ασημί εξωτερικής διαμέτρου
1

6mm και διαμέτρου οπής 4mm,

Χιλιάδα

70

μήκους 5,00mm

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ :

ΦΠΑ:
Τελική Συνολική Τιμή συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ:

Ημερομηνία
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Υπογραφή & σφραγίδα νόμιμου εκπροσώπου
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