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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

3Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «3η επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια
υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΟΜΑΔΑ 2β΄ & ΟΜΑΔΑ
3β΄), συνολικού προϋπολογισμού 170,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.»
Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας
υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
3. Tον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων
περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»,
6. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
7. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
8. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
10. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»,
11. Την υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
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οικονομικού έτους 2020 και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
Την υπ’ αριθ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες
αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
Την αριθμ. πρωτ. 457959/07-07-2020 (ΦΕΚ 2763/τ.Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες,
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής»,
Την υπ’ αριθμ. 507/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΘΔ7Λ7-Ξ2Σ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί: «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών για εφαρμογή
προγραμμάτων της Δ/νσης Αγροτική Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
Την αριθμ. πρωτ. 230180/24-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΞΗ7Λ7-ΜΔΖ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
με
την
οποία
δεσμεύτηκε
το
ποσό
των
12.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 5244 (η οποία καταχωρήθηκε με α/α
1813 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ) του ΕΦ 06072
Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020,
Την αριθμ. πρωτ. 299126/13-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006700177) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την
προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού
12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
Την αριθμ. πρωτ. 347585/29-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΛ17Λ7-ΒΑΕ) & (ΑΔΑΜ:
20AWRD006789537) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής, περί: «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού
προϋπολογισμού 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
Την αριθμ. πρωτ. 383846/10-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006844087) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: «Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής
προσφορών για την προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΟΜΑΔΑ 2΄,
ΟΜΑΔΑ 3΄, ΟΜΑΔΑ 4΄ & ΟΜΑΔΑ 6΄), συνολικού προϋπολογισμού 1.950,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
Την αριθμ. πρωτ. 452189/30-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΡΖ7Λ7-Β9Η) & (ΑΔΑΜ:
20AWRD006950764) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής, περί: «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού
προϋπολογισμού 1.950,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
Την αριθμ. πρωτ. 501644/14-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007023411) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: «2η επαναληπτική πρόσκληση υποβολής
προσφορών για την προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΟΜΑΔΑ 2α΄,
ΟΜΑΔΑ 2β΄, ΟΜΑΔΑ 3α, ΟΜΑΔΑ 3β, & ΟΜΑΔΑ 6΄), συνολικού προϋπολογισμού
1.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
Την αριθμ. πρωτ. 543962/27-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΞΣ7Λ7-ΟΜΙ) & (ΑΔΑΜ:
20AWRD007095918) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής, περί: «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΟΜΑΔΑ 2α΄,
ΟΜΑΔΑ 2β΄, ΟΜΑΔΑ 3α, ΟΜΑΔΑ 3β, & ΟΜΑΔΑ 6΄), συνολικού προϋπολογισμού
1.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,

ΚΑΛΕΙ
τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών
ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών για εφαρμογή προγραμμάτων
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για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη
Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο,
έως τις 05/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00.

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει είτε το σύνολο της ποσότητας όλων των
υλικών (ΟΜΑΔΑ 2β΄ & ΟΜΑΔΑ 3β΄) για την εφαρμογή προγραμμάτων για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,
όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, είτε τις ποσότητες των υλικών ανά
ομάδα που έχει επιλέξει (και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επιμέρους
προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΟΜΑΔΑ) να καταθέσει οικονομική προσφορά,
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές είτε για το
σύνολο της ποσότητας όλων των υλικών (ΟΜΑΔΑ 2β΄ & ΟΜΑΔΑ 3β΄) για την
εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, είτε
για τις ποσότητες των υλικών ανά ομάδα, σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι
κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών για
εφαρμογή προγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΟΜΑΔΑ 2β΄ & ΟΜΑΔΑ 3β΄) »
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι:





(Α’ 75), όπως

Αναλαμβάνει να προμηθεύσει είτε το σύνολο της ποσότητας των υλικών για όλες τις
ΟΜΑΔΕΣ που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για το οποίο κάνει προσφορά είτε
για τις ποσότητες των υλικών ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ για τις οποίες έχει επιλέξει να καταθέσει
οικονομική προσφορά.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Τα προς προμήθεια είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε., και Ι.Κ.Ε. τον/τους διαχειριστή/ές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τον νόμιμο εκπρόσωπό του,
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Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄
του Παραρτήματος Γ΄.
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος μου
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά, σε περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β΄
του Παραρτήματος Γ΄.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ακόμα και αν
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, άρθρο 3.
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική
επιχείρηση και Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν
πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.
4. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα).
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο και
σε σημείο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή προφορικώς από τον αρμόδιο υπάλληλο του
τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής και η παραλαβή τους θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών &
Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.

Δ. Κρατήσεις – Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Ταμειακή Διαχείριση της Περιφέρειας
Αττικής, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και το πρωτόκολλο
καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών, από την αρμόδια Τριμελή
Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Δ/νσεων της Π.Ε.
Δυτ.
Αττικής, σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/09-05-2013)
υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» παρ.
3.
1. Τιμολόγιο,
2. Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών
όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ.
Αττικής,
3. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο:
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια των εν λόγω υλικών ανέρχεται στο ποσό των
170,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,
Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 5244
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f1fe126b81ef31d8c15182e στις 28/07/20 11:48

20PROC007097523 2020-07-28
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη
τιμή ανά ομάδα σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα
οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 06/08/2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών
Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα
ανακοινώσεων του Κεντρικού κτηρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, και η διάθεσή της
γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, - Τμήμα Προμηθειών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα – 3ος όροφος γραφείο 306.
Επίσης είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr. στη
διαδρομή Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις.

Ο ΠΡΟΪΑΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 2β΄ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.)
Α/Α
01.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Απολυμαντικό υγρό σαπούνι σε περιέκτες 1 lt (Φαρμακευτικό υγρό
σαπούνι με δραστική ουσία χλωρεξιδίνη σε περιέκτες 1 lt.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5 τμχ

ΟΜΑΔΑ 3β΄ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 140,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Α/Α
01.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αποστειρωτήρας με λάμπα UV για τα μη θερμοάντοχα εργαλεία
(χωρητικότητας 5-10lt)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2β΄ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

01.

Απολυμαντικό υγρό σαπούνι Hibitane, σε περιέκτες 1 lt
(Φαρμακευτικό υγρό σαπούνι με δραστική ουσία χλωρεξιδίνη σε
περιέκτες 1 lt.)

5 τμχ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 3β΄ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 140,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

01.

Αποστειρωτήρας με λάμπα UV για τα μη θερμοάντοχα εργαλεία
(χωρητικότητας 5-10lt)

1 τμχ

ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Πόλη

Οδός

Τηλέφωνο

Fax

Αριθμός

Τ.Κ

Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 Αναλαμβάνω



να
προμηθεύσω
το
σύνολο
της
ποσότητας
των
υλικών
των
ΟΜΑΔΩΝ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για το οποίο κάνω προσφορά.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβα
γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Τα προς προμήθεια είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Ημερομηνία:

……… - ………….-2020
Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Πόλη

Οδός

Τηλέφωνο

Fax

Αριθμός

Τ.Κ

Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ……………… ……… ……… ……… ………) δεν υπάρχει
σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ημερομηνία:

……… - ………….-2020
Ο – Η Δηλ………..
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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