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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πειραιάς,

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΈΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ (ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΎΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ
Π.
Ε.
ΝΉΣΩΝ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
70,00€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α/2017) «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»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αρ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) με θέμα «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησηςεπικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/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», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. 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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8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική
νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές».
9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
11. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις»
13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/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 6 παρ. 2 και το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31.
14. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα».
15. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».
17. Το Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
18. Τη με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/τ. Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
19. Τη με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε.
20. Τη με αρ. πρωτ. 498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».
21. Τη με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. Β΄/20-11-2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα « Ανάθεση και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της
Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
22. Τη με αρ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
23. Τη με αρ. 34/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και
παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020».
24. Τη με αρ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της
Περιφέρειας Αττικής».
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25. Τη με αρ. 43726/07-06-19 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2208/τ. Β΄) για Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
26. Τη με αρ. 87669/9-12-19 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4584/τ. Β΄) για Μερική
τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα
προληπτικής ιατρικής» (Β΄/2208).
27. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) με θέμα:
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»
28. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) με θέμα:
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.»
29. Το με αρ. πρωτ. 214408/16-03-20 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας,
Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την προμήθεια υλικών
και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων από τον κοροναϊό και
τον περιορισμό εξάπλωσής του.
30. Το από 10/04/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Πειραιώς (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας
251943/10-04-20).
31. Το από 14/04/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας
254864/14-04-20) .
32. Την επιτακτική ανάγκη προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων,
στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κοροναϊού, δεδομένου
ότι οι υπάλληλοι εργάζονται σε χώρους με ιδιαίτερες συνθήκες επικινδυνότητας (σφαγεία,
σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές κ.λπ.).
33. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εν λόγω δαπάνη είναι καθ’ όλα σύννομη,
λειτουργική και απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής κατά τη δεδομένη συγκυρία, με προϋπολογισμό που προκύπτει ύστερα από
έρευνα αγοράς.
34. Τη με αρ. πρωτ. 259255/16-04-20 εισήγηση με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ύψους 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναφορικά με την προμήθεια
Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων» (ΑΔΑΜ:
20REQ006610221).
35. Τη με αριθμ. 822/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
(ΑΔΑ: ΩΕΞΦ7Λ7-335), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την
παρούσα.
36. Τη με αρ. πρωτ. 299740/13-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ:
Ω3ΧΓ7Λ7-ΦΟΙ & ΑΔΑΜ:20REQ006723716) ύψους 3.500,00€ στον ΚΑΕ 1459.01 του
Ε.Φ.08072 οικ. έτους 2020 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1911 και α/α βεβ. 1970 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής.
37. Τη με αρ. πρωτ. 378611/09-06-20 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΑΔΑ: 6Ι4Ι7Λ7-930
& ΑΔΑΜ: 20PROC006835568) για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις
ανάγκες των εργαζομένων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, συνολικού προϋπολογισμού 2.320,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18-06-2020 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00.
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38.Το γεγονός ότι δεν κατετέθη καμία προσφορά για το Τμήμα 1 της ανωτέρω
Πρόσκλησης, που αφορούσε στην προμήθεια για Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης
(4 συσκευασίες 100 τεμαχίων), συνολικού προϋπολογισμού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
39.Τη με αρ. πρωτ. 541471/27-07-20 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της
Περιφέρειας Αττικής (με ΑΔΑ: Ω2ΣΠ7Λ7-7ΡΛ & ΑΔΑΜ: 20AWRD007087422), με την οποία
αποφασίστηκε -μεταξύ άλλων- και η επανάληψη της Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ 1, ήτοι για την προμήθεια αναφορικά με ποδονάρια
πλαστικά μιας χρήσης (4 συσκευασίες 100 τεμαχίων), συνολικού προϋπολογισμού 70,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί αποτέλεσμα.
40. Το από 1-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Τεχνικό Ασφαλείας της
Υπηρεσίας, προκειμένου να προσδιορίσει τυχόν απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για
τα ποδονάρια.
41. Το από 1-12-2020 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τεχνικού
Ασφαλείας της Υπηρεσίας για τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα
ποδονάρια.
ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για
την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, ήτοι Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης,
για τις ανάγκες των εργαζομένων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διασποράς του
κοροναϊού, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ & στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Πρόσκλησης, συνολικού
προϋπολογισμού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται
οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.
ΤΜΗΜΑ 1 (συνολικού προϋπολογισμού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4 συσκευασίες 100 τεμαχίων

Ανάδοχος θα επιλεγεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα
τον Ε.Φ. 08.072 και ΚΑΕ 1459.01 του έτους 2020.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει το σύνολο της ποσότητας των Μέσων Ατομικής
Προστασίας, ήτοι Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων, όπως αυτά περιγράφονται και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας πρόσκλησης, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και
αποφυγής διασποράς του κοροναϊού, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της ως άνω αναφερόμενης
υπηρεσίας εργάζονται σε χώρους με ιδιαίτερες συνθήκες επικινδυνότητας (σφαγεία, σούπερ
μάρκετ, λαϊκές αγορές κ.λπ.).
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Τα ποδονάρια θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές με σκοπό την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών:





Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά.
Να έχουν ικανοποιητικά μεγέθη (ένα νούμερο μεγάλο).
Να φέρουν σήμανση CE.
Να έχουν αντιολισθητική προστασία στην σόλα για αποφυγή κινδύνου ολίσθησης.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών,
Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση
μέχρι την 11-12-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00.
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 αποσφράγισής τους.
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και
Κτηνιατρικής
Π.
Ε.
Νήσων,
συνολικού
προϋπολογισμού
70,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην όψη τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων, Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική
Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους, οι προσφέροντες δύνανται να
συμπληρώσουν ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)΄, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:
 η προσφερόμενη τιμή μονάδος σε € χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς
 η προσφερόμενη τιμή για τη συνολική ποσότητα σε € χωρίς ΦΠΑ
αριθμητικώς
 η προσφερόμενη τιμή για τη συνολική ποσότητα σε € χωρίς ΦΠΑ
ολογράφως
 η προσφερόμενη τιμή για τη συνολική ποσότητα σε € με ΦΠΑ, αριθμητικώς
και ολογράφως.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.
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Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή
μείωση και δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι προσφέροντες, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, θα προσκομίσουν τα κάτωθι:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ,
 μπορούν να αντεπεξέλθουν στο αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας για την οποία
υποβάλλουν προσφορά, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση,
 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
και τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, και, σε περίπτωση
υπαναχώρησης από την προμήθεια, δε δικαιούνται αποζημίωσης και δεν έχουν καμία
απαίτηση οικονομική ή άλλη,
2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως





Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο
Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).

Επισημαίνεται ότι:
1. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή μετά την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου
στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την
14-12-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00.
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται:
1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης,
3. συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός μηνός από την κοινοποίηση της ανάθεσης στον
Ανάδοχο.
5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από την αρμόδια Διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής, αφού πιστοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
αρμόδια Επιτροπή που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο παράδοσης με τη σύνταξη
Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων από τον Νόμο
δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας από την
αρμόδια Επιτροπή
- Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής
- Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν:
Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις:
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, 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%
Β) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (4% επί της καθαρής αξίας)
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής (24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2020, Ειδικός Φορέας 08072 - ΚΑΕ 1459.
6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος,
τηλ.: 2131601641, 2131601642).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ

Πίνακας αποδεκτών:
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Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής –
E- mail:site@patt.gov.gr)
 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1 (συνολικού προϋπολογισμού 70,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4 συσκευασίες 100 τεμαχίων

Τα ποδονάρια θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές με σκοπό την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών:





Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά.
Να έχουν ικανοποιητικά μεγέθη (ένα νούμερο μεγάλο).
Να φέρουν σήμανση CE.
Να έχουν αντιολισθητική προστασία στην σόλα για αποφυγή κινδύνου ολίσθησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1
του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..
Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………….

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Ή ΕΊΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ποδονάρια
πλαστικά
μιας χρήσης

4
συσκευασίες ………………………………€ ………………………………€ ………………………………€
100
τεμαχίων

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)……………………..……………………………………………………….
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)…………………………………………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΝΑΙ: 70,00 € (ΜΕ ΦΠΑ).
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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