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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ .
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. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «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. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).
5. 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».
6. 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»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.
7. 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».
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8. 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».
9. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. 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 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2.
13. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
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. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
18. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-092019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».
19. Την υπ’ αρ.216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την
έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
20. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 «Στις περιφέρειες, ως
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147)
για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο περιφερειάρχης.
21. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» .
22. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των
αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών.
23. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής » .
24. Την με αρ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7ΙΨΞ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
25. Την με αρ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής».
26. Τη με αρ. 75/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε) «Έγκριση 1ης
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού έτους 2020».
27. Τη με αρ. 31888/8435/30-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αρ. 75/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής».
28. Την με αρ. 34/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7ΦΧΠ) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020».
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29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 530483/22-07-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων με το οποίο διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων οι υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5
και Κάστορος στον Πειραιά για την προμήθεια θερμομέτρων για την θερμομέτρηση του προσωπικού
και του κοινού κατά την είσοδο. Συγκεκριμένα υποδεικνύει να υπάρχει ελεγχόμενη θερμομέτρηση του
προσωπικού και του κοινού κατά την είσοδο.
30. Το με αρ. πρωτ. 535094/23-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε.Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην προμήθεια δύο (2)
ψηφιακών θερμομέτρων υπέρυθρων ακτίνων μετώπου για την θερμομέτρηση προσωπικού και
κοινού κατά την είσοδο στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
.Συνημμένα αποστέλλονται και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
31. Το γεγονός ότι κατόπιν έρευνας αγοράς ο προϋπολογισμός για την προμήθεια δύο (2) ψηφιακών
θερμομέτρων υπέρυθρων ακτίνων μετώπου ανέρχεται
στο ποσό των
200,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
32. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι νόμιμη, λειτουργική και απαραίτητη για την απρόσκοπτη
λειτουργία των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και τον περιορισμό της
εξάπλωσης του.
33. Την με αρ. 1805/2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω74Ψ7Λ7-Π5Τ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.
34. Την με αρ. 746332/5-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ8ΚΥ7Λ7-ΗΚΩ) ύψους
200,00€ στον ΚΑΕ 121101 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2020 της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2478 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2842.
ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για
την προμήθεια δύο (2) ψηφιακών θερμομέτρων υπέρυθρων ακτίνων μετώπου για την θερμομέτρηση
προσωπικού και κοινού κατά την είσοδο στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 1ο της παρούσας, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια θερμομέτρων,
υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) ψηφιακών
θερμομέτρων υπέρυθρων ακτίνων μετώπου για την θερμομέτρηση προσωπικού και κοινού κατά την
είσοδο στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις κάτωθι
τεχνικές προδιαγραφές :
1. Ασφαλής και αξιόπιστη μέτρηση χωρίς επαφή (σκόπευση με ακτίνα Laser).
2. Εύρος μέτρησης κατά την θερμομέτρηση ανθρωπίνου σώματος από 32ο C έως 42.9ο C.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ακρίβεια μέτρησης: έως + 0.3ο C
Φωτιζόμενη οθόνη LCD
Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας ή βομβητής
Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας
Να έχει πιστοποιητικό σήμανσης (CE)

Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια θερμομέτρων , απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 200,00€ συμπεριλαμβανόμενου
του ΦΠΑ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
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 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή 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 προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 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 (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο).
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς, ο προσφέρων δύναται να συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναγράφονται ρητά:
 η προσφερόμενη τιμή μονάδος σε € χωρίς ΦΠΑ , με δύο (2) ή τρία (3) δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς,
 η προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ , για το σύνολο των θερμομέτρων , αριθμητικώς και
ολογράφως,
 ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για το σύνολο των θερμομέτρων , αριθμητικώς και
ολογράφως,
 η προσφερόμενη τιμή σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των θερμομέτρων ,
αριθμητικώς και ολογράφως.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα
υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η
παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των θερμομέτρων στον τόπο που προβλέπεται στην
παρούσα Πρόσκληση.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 121101 « Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του ΕΦ
08.072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020.
Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει :
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
 υποβάλλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια δύο (2)
ψηφιακών θερμομέτρων υπέρυθρων ακτίνων μετώπου για την θερμομέτρηση προσωπικού και
κοινού κατά την είσοδο στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής , συνολικού προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβε γνώση
και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
 τα θερμόμετρα πληρούν τις προδιαγραφές του 1ου άρθρου της Πρόσκλησης,
 αναλαμβάνει, σε περίπτωση που αναδειχτεί προμηθευτής, την προμήθεια και παράδοση των
θερμομέτρων στην αρμόδια επιτροπή,
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον
Πειραιά (5ος όροφος), την 26- 10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική
διεύθυνση diavgeia.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Κατά τα λοιπά η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως
ισχύει και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της
Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος, τηλ.:
2131601641). Για περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής (τηλ.: 2131601848 Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 1ος όροφος )
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
2. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής )
Ε-mail: site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

……€

……€

(αριθμητικώς)

(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ

ΦΠΑ: ......………%*

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ

…………………………………………
(ολογράφως)

…………………………………………
(αριθμητικώς)

[*: να αναγραφεί το ποσοστό επί τοις εκατό]
…………………………………………
(ολογράφως)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

…………………………………………
(αριθμητικώς)
…………………………………………
(ολογράφως)

Σημειώνεται ότι η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των προς προμήθεια
θερμομέτρων είναι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του με ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών..
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..

Ημερομηνία: …………………

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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