
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελευσίνα :  20-06-2013

Αρ. Πρωτ.:  Οικ. 121804
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση     : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας  : 19200  ΕΛΕΥΣΙΝA
Πληροφορίες :  Α. ΠΑΡΑΣΥΡΗ, Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο     : 213 2047 008 & 092
TELEFAX         : 210 – 5561564
E-MAIL            : sdimitrakopoulou@patt.gov.gr  
                           aparasiri@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων 
ειδών  εκτυπωτών,  φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων  και  συσκευών 
τηλεομοιοτυπίας  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής  Αττικής  συνολικού προϋπολογισμού 900€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη :

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του 

άρθρου  6 του  Ν.  4071/2012 για  τις  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995 «περί  Προμηθειών  του  Δημοσίου  και  συναφών 

θεμάτων» 

3. Τις διατάξεις του  Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 

του κράτους».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

5. Τις  διατάξεις του  Π.Δ.  145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011). 

6. Την  υπ΄  αριθμ.  100/2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου περί 

«Έγκρισης σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών 

έτους 2013,  όπως αυτές έχουν προβλεφθεί  στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 

Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ

7. Την  υπ’  αριθμ.  1056/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής περί  έγκρισης 

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού 750€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
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την  προμήθεια  αναλώσιμων  ειδών  για  φωτοτυπικά  και   ποσού  150€ 

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α  για  την  προμήθεια  αναλώσιμων  ειδών  για 

εκτυπωτές  για  τις  άμεσες  τρέχουσες  ανάγκες  των υπηρεσιών  της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 112324/07-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΙ7Λ7-8ΣΤ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 750,00€ στον ΚΑΕ 1329 και την 

υπ΄ αριθμ.  οικ.  113432/10-06-2013  (ΑΔΑ:  ΒΕΖΙ7Λ7-ΞΡ3) Απόφαση  Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 150,00€ στον ΚΑΕ 1723 του ΕΦ 

06072 του Προϋπολογισμού Έτους 2013.

ΚΑΛΕΙ

Όλους  τους  ενδιαφερομένους,  να  υποβάλλουν  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 την  27-06-2013 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρες  08:00 έως  15:00  έγγραφες  σφραγισμένες 

οικονομικές  προσφορές  για  την  προμήθεια  αναλώσιμων  ειδών  εκτυπωτών, 

φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων  και  συσκευών  τηλεομοιοτυπίας  για  την  κάλυψη  των 

αναγκών των υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με τη διαδικασία της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  προμήθεια  αναλώσιμων  ειδών  μηχανολογικού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν  έγγραφες  οικονομικές  προσφορές 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  Δυτ.  

Αττικής

«Προσφορά  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  προμήθεια  αναλώσιμων  ειδών 

εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις 

υπηρεσίες  της Π.Ε. Δυτ. Αττικής»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

           

           Οι  ενδιαφερόμενοι  θα προσκομίσουν μαζί  με  την οικονομική τους προσφορά 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει ότι:
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• Αναλαμβάνει  να  προμηθεύσει  το  σύνολο  της  ποσότητας  που  αναφέρεται  στο 

Παράρτημα Α’ για το οποίο κάνει προσφορά.

• Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι γνήσια και θα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις 

και  σφραγίδες  γνησιότητας  του  κατασκευαστή  και  θα  συμμορφώνονται  με  τις 

απαιτήσεις Διεθνών Ευρωπαϊκών προτύπων.

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  Επιτροπή παραλαβής υλικών και παροχής εργασιών 

της  αναφερόμενης  Διεύθυνσης  με  σύνταξη  πρωτοκόλλου  ποιοτικής  και  ποσοτικής 

παραλαβής.

Β. Κρατήσεις – Πληρωμή

            Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  από  τη  Διεύθυνση  Οικονομικών  της 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής εντός εννέα (9)  ημερών από την επιστροφή του 

χρηματικού  εντάλματος  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  Εντελλομένων  Εξόδων  της 

Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής  υπό  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης 

προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, τα οποία 

είναι τα παρακάτω :

1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3. Πρακτικό παραλαβής υλικών και παροχής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής.

            Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο:

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%,

-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.,

-ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου,

-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10%

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Ο  Προϋπολογισμός  για την προμήθεια των εν λόγω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 

900,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  θα  επιβαρύνει  τις  πιστώσεις  του 

προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Αττικής  –  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής, 
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Οικονομικού έτους 2013  ΕΦ 06072, κατά 750€ τον ΚΑΕ 1329 και  κατά 150€ τον ΚΑΕ 

1723€.

           

Μειοδότης θα αναδειχθεί  εκείνος ο οποίος θα προσφέρει  τη  συνολικά χαμηλότερη 

τιμή σε  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  με  βάση  το  υπόδειγμα  οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος A΄,  με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι 

όροι.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από 

την  Οικονομική  Επιτροπή  (Λ.  Συγγρού  15-17,  6ος όροφος,  αίθουσα  Περιφερειακών 

Επιτροπών)  και  οι  συμμετέχοντες  θα ενημερωθούν εγκαίρως για  την ακριβή ημερομηνία 

αυτής.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www  .  patt  .  gov  .  gr  .

                                                                            
                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                      ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

       
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) (Ολογράφως σε ευρώ) (Αριθμητικώς σε ευρώ)
               

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP BLACK 29 ΜΕΛΑΝΙ 4

2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 2030 TONER 1

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA  KM 
2550

TONER 1

4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA  KM 
2035

TONER 1

5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON  MF 
4150

TONER 1

6 FAX CANON L 140 TONER 8

7 FAX PANASONIC 
KXFL 421

TONER 1
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