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Πειραιάς

Προς: Αυτοτελής Διεύθυνση
Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Περιφέρειας Αττικής
Κοινοποίηση:

Δνση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Πειραιά & Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξακοσίων (600) συσκευασιών
των 40ml LYSOFORMIN SPEZIAL , ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη απολύμανσης
οστών, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Πειραιά &
Νήσων, προϋπολογισμού εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ».
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».
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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.
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. 240938/31-05-2019 έγγραφο της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων από τα οποία τεκμαίρεται η αρμοδιότητα
της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 81, παρ.3 σημ. XXVI, του Οργανισμού της Περιφέρειας
Αττικής καθώς και το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η εν λόγω προμήθεια για την απολύμανση
οστών.
16. Την υπ’αριθ.πρωτ. 312909/24-06-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας μας για διάθεση πίστωσης και
έγκριση δαπάνης ύψους εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για την προμήθεια προμήθεια εξακοσίων (600) συσκευασιών των 40ml LYSOFORMIN
SPEZIAL , ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη απολύμανσης οστών, της Δ/νσης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Πειραιά & Νήσων
17. Την υπ’αρ.1655/2019 (ΑΔΑ: 6Ρ7Ι7Λ7-Α59 ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την
παραπάνω προμήθεια.

18. Την με αρ.πρωτ. 390558/17-07-2019 (ΑΔΑ:9ΩΙΤ7Λ7-3ΕΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ύψους εφτακοσίων πενήντα ευρώ 750,00€ του ΕΦ: 07072, ΚΑΕ:121101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του οικ. έτους 2019 από την αρμόδια
Οικονομική Υπηρεσία.
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 (600) εξακοσίων
συσκευασιών των 40ml LYSOFORMIN SPEZIAL ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη
απολύμανσης οστών, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
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Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, προϋπολογισμού εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 .
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε
ευρώ για την προμήθεια των (600) εξακοσίων συσκευασιών των 40ml LYSOFORMIN
SPEZIAL ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη απολύμανσης οστών, της Δ/νσης Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά,
προϋπολογισμού εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια (600) εξακοσίων συσκευασιών των 40ml
LYSOFORMIN SPEZIAL ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη απολύμανσης οστών, της Δ/νσης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά,
προϋπολογισμού εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:
1.Έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο κλειστό για την προμήθεια εξακοσίων (600)
συσκευασιών των 40ml LYSOFORMIN SPEZIAL ή ισοδύναμου.
Στο 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 26-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.

2.
3.
4.

Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει
καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της
Περιφέρειας Αττικής.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας
προμήθεια, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
Στο κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης,
αμοιβής προσωπικού, που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα.
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5.

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση που προσφέρει ισοδύναμο να περιέχει την
δραστική ουσία 2,9g Polyhexamethylene biguanide- HCL και
9,8g
Didecyldimethylammoniumchloride στα (100g).

Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής μετά την παραλαβή , 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 καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας.
•
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%
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον ΕΦ: 07072
και τον ΚΑΕ: 121101 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» του οικ.έτους 2019.
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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