
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελευσίνα 03/04/2017 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 69708

Ταχ. Δ/νση:       Ηρ. Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας:   19200  ΕΛΕΥΣΙΝA
Τηλέφωνο:       213-2047008
Telefax:           210-2047075
Πληροφορίες:  Μαρία Ζελιαναίου
E-MAIL         : mzelianeou@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για  την  προμήθεια  είκοσι  πέντε  (25)

πυροσβεστήρων  και  την  αναγόμωση  εννέα  (9)  πυροσβεστήρων  για  τα  υπηρεσιακά

οχήματα και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού

προϋπολογισμού 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη:

1. Tον  Ν.  4412/2016 (Α'  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Tον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

3. Tον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992

(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

4. Tην παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές», 

5. Tον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του  Ν.  4172/2013 (Α΄  167)  «Φορολογία  εισοδήματος,

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και

άλλες διατάξεις»

7. Τον  Ν. 4071/2012 (Α’ 85)  «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
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8. Το άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

9. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «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», 

10.Τον Ν. 3861/2010 (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»,

11.Τον Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

12.Τον  Ν.  3419/2005  (Α’  297) «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  –  Εκσυγχρονισμός  της

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει

13.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

14.Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

15.Το Π.Δ.  80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

16.Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία»,

17.Το Π.Δ. 145/2010 (Α’ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με

την  υπ’  αριθ.  ΥΑ  44403/2011 (Β’  2494)  «Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση - κωδικοποίησή

του  με  την  υπ’  αριθ.  109290/39629/2016  απόφαση του  Γενικού  Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β’ 4251) «Έγκριση της υπ αριθ. 438/2016 απόφασης του

Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Αττικής  με  την  οποία  τροποποιείται  ο  Οργανισμός

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

18.Την με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και

Δικτύων»,

19.Την  υπ’  αριθμ.  50292/3549/08/16-02-2009  απόφαση (Β’  272)  του  Υπουργού

Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  σχετικά  με  τον  «Εφοδιασμό  των  οχημάτων  με  φορητούς

πυροσβεστήρες»,

20.Το υπ’ αριθ. 5025/4220/30-01-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα

με το οποίο δόθηκε εξαίρεση από την απόσυρση επιβατικών οχημάτων άνω των 1400 cc της

Περιφέρειας Αττικής, 

21.Την με αριθμ. οικ.  48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ.

114) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017,
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22.Tο με αριθ. πρωτ.  68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της

Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Γενικές Οδηγίες», 

23.To με αριθ. πρωτ. οικ. 9929/16-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού

της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  θέμα:

«Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προισταμένου Διεύθυνσης», 

24.Την υπ’ αριθ. 393/2016 (ΑΔΑ: ΩΖ4ΥΔ7Λ7-69Υ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017»,

25.Την υπ’ αριθ.  61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής  με  θέμα:  «Έγκριση  σκοπιμότητας  και  δαπάνης  για  προμήθειες  και  υπηρεσίες  της

Περιφέρειας Αττικής έτους 2017»,

26.Την υπ’ αριθ.  66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής με θέμα:  «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Αττικής»,

27.Την υπ’ αριθ. 190/2017 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΒ7Λ7-Ω92) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί

συγκρότησης τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.,

28.Το  με  αριθ.  πρωτ.  229984/13-12-2016  έγγραφο του  Τμήματος  Κίνησης  της  Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού

οχημάτων Περιφέρειας  Αττικής»,  αναφορικά  με  την προμήθεια  25 πυροσβεστήρων και  την

αναγόμωση  9  πυροσβεστήρων  για  τα  υπηρεσιακά  οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  της

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

29.Την υπ’ αριθ. 393/2017 (ΑΔΑ: 64ΩΩ7Λ7-ΝΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους χιλίων

ευρώ (1.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για την προμήθεια είκοσι πέντε (25)

πυροσβεστήρων και την αναγόμωση εννέα (9) πυροσβεστήρων για τα υπηρεσιακά οχήματα και

μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

30.Την  υπ’  αριθ. 50923/28-02-2017  (ΑΔΑ:  6Ζ6Ξ7Λ7-ΔΣ3)  Απόφασης  Ανάληψης

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 900,00 € στον ΚΑΕ 1699 και η οποία

καταχωρήθηκε με α/α 1455 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας,

31.Την  υπ’  αριθ. 50931/28-02-2017  (ΑΔΑ:  ΩΙΚΝ7Λ7-ΤΛΟ)  Απόφασης  Ανάληψης

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 100,00 € στον ΚΑΕ 0869 και η οποία

καταχωρήθηκε με α/α 1456 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας,

32.Το  γεγονός  ότι  απαιτείται  άμεσα  η  προμήθεια  και  η  αναγόμωση  των  παραπάνω

πυροσβεστήρων,  προκειμένου  να  είναι  όλα  τα  οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  της

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης

Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών),  Ηρώων
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Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις  10/04/2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρες

08:00 έως 15:00  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια είκοσι πέντε

(25) πυροσβεστήρων και την αναγόμωση εννέα (9) πυροσβεστήρων για τα υπηρεσιακά οχήματα και

μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με την διαδικασία της Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πυροσβεστήρων και την αναγόμωση εννέα

(9) πυροσβεστήρων για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής  Αττικής,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.000,00  €,  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.,  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  προμήθεια  είκοσι  πέντε  (25)  πυροσβεστήρων και  την  αναγόμωση

εννέα  (9)  πυροσβεστήρων  για  τα  υπηρεσιακά  οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  της

Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.000,00  €,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

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

           

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να

προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις  βάρος  τους  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση,  για  κάποιο

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή σε

εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες,  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει  καταδικαστικές

αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό

καταδικαστικές αποφάσεις. 

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

ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι: 

 Αναλαμβάνουν την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πυροσβεστήρων και την αναγόμωση εννέα (9)

πυροσβεστήρων  για  τα  υπηρεσιακά  οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  της  Περιφερειακής
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Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α., που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι νομικά πρόσωπα, τα παραπάνω δικαιολογητικά

θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. και

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού

προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Οι  πυροσβεστήρες  θα  παραλαμβάνονται  για  αναγόμωση  από  τους  αρμόδιους  υπαλλήλους  για  τα

οχήματα κ.κ. Παναγιώτη Αβράμη, Σπυρίδωνα Γιαννούτσο ή Νικόλαο Κοσκινίδη (Ηρώων Πολυτεχνείου

78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, Γραφείο 10) και μετά θα παραδίδονται στο ίδιο σημείο έτοιμοι προς

χρήση, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

Η παραλαβή των ανωτέρω εργασιών και προμηθειών θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή παραλαβής

υλικών και παροχής υπηρεσιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής

Ενότητας Δυτικής Αττικής  με σύνταξη βεβαίωσης παραλαβής.

Β. Κρατήσεις – Πληρωμή

          

Η πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  από  τη  Διεύθυνση  Οικονομικών  της  Περιφερειακής  Ενότητας

Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/09-05-2013) υποπαράγραφο Ζ5

«Συναλλαγές  μεταξύ  Επιχειρήσεων  και  Δημοσίων  Αρχών»  παρ.  3  υπό  την  προϋπόθεση  της

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

οποία είναι τα παρακάτω :

1. Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής.

2. Βεβαίωση παραλαβής  από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής  υλικών και  παροχής  εργασιών

όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) πυροσβεστήρων και την αναγόμωση εννέα

(9) πυροσβεστήρων για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα

επιβαρύνει  τις  πιστώσεις  του προϋπολογισμού της  Περιφέρειας  Αττικής  – Περιφερειακής  Ενότητας

Δυτικής  Αττικής,  Οικονομικού έτους  2017,  ΕΦ 06072, τον ΚΑΕ 1699  κατά  εννιακόσια ευρώ

(900,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  τον ΚΑΕ 0869  κατά  εκατό ευρώ (100,00 €)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.         

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (για το σύνολο της προμήθειας) με βάση το υπόδειγμα οικονομικής

προσφοράς του Παραρτήματος Β’, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.
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Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 11/04/2017 ημέρα Τρίτη και

ώρα  10:00  π.μ.  από  την  αρμόδια  υπηρεσία,  Διεύθυνση  Οικονομικών  Π.Ε.Δ.Α.,  Τμήμα

Προμηθειών στο κεντρικό  κτίριο  επί  της  οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα –  3  ος

όροφος – Γραφείο 306.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού

κτηρίου της Π.Ε.Δ.Α., και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α, - 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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πυροσβεστήρας Τύπου 1

Φορητός πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης

κατάλληλος για κατηγορία πυρκαγιάς A, B, C και

για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με

ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C.

2

Πυροσβεστήρας Τύπου 3 

Φορητός πυροσβεστήρας 6kg ξηράς σκόνης

κατάλληλος για κατηγορία πυρκαγιάς A, B, C και

για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με

ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C.

23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 2 kg ξηράς σκόνης

(Τύπου 1)

9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ Κ.Α.Ε.

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.)

Πυροσβεστήρας Τύπου 1 2

Πυροσβεστήρας Τύπου 3 23

Σύνολο προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

(ΚΑΕ 1699)

Φ.Π.Α. (24%)

Γενικό Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.

(ΚΑΕ 0869)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 2 kg ξηράς

σκόνης (Τύπου 1)
9

Σύνολο προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

(ΚΑΕ 0869)

Φ.Π.Α. (24%)

Γενικό Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.

(ΚΑΕ 0869)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ
          ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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