
 
 

 

 

                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                     

                                                                                                                                               

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών Π.Ε Πειραιά και 
Νήσων και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού  € 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
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 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/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011, 
2822/τ.Β/14-12-2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», την ορθή 
επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β’/14-12-2011) και την υπ’αρ. 109290/39629 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-
2016) και ισχύει. 

3. Την υπ’αρ.οικ.48105/06-03-2017 (ΦΕΚ114/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.’/10-03-2017)Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

4. Την υπ’αρ. 66/05-03/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής που αφορά την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

6. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,  06-04-2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:57820 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΔΑ: 
ΑΔΑΜ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 

Πειραιάς 
Ταχ. Κώδικας: 18531 
Τηλέφωνο: 213-2073520 
Πληροφορίες: Ε. ΤΡΕΧΑ 
FAX: 213-2073702 
Email tpromithion.p@patt.gov.gr 
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4270/2014 »(ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

9. Το Ν. 4441/2016 άρθρο 22 παρ. 84 (ΦΕΚ 227/τ.Α’/6-12-2016) «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

10. Την υπ’ αρ. 45/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΞΙ7Λ7-ΜΛΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2016». 

11. Την υπ’αρ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017». 

12. Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων 
τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση» (άρθρο 1, παρ.3). 

13. Την υπ’αρ.4367 απόφαση (ΦΕΚ 174/τ. Β’/21-2-2001) και ειδικότερα της παρ.3 στην 
οποία προσδιορίζεται η έννοια των λειτουργικών δαπανών του αρθ.1 παρ.3 του Π.Δ. 
161/2000 (ΦΕΚ 145Α). 

14. Το με αρ.πρωτ.8419/14-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Δ/νση Τοπ. Αυτοδ/σης Δ/νση Οικονομικών 
ΟΤΑ Τμήμα Περιουσίας σχετικά με τις δαπάνες στέγασης των περιφερειακών 
υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ καθώς και την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των 
υπηρεσιών αυτών. 

15. Το με αρ.πρωτ. 206988/10-11-2016 έγγραφο μας, με το οποίο ζητείται να 
προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φωτοτυπικών 
μηχανημάτων. 

16. Το υπ’αρ.πρωτ. 210586/2560/18-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, με το 
οποίο διαβιβάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακών φωτοτυπικών 
μηχανημάτων. 

17. Την απόφαση 118/20-01-2017 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΖ97Λ7-4ΣΩ) περί 
διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δώδεκα φωτοτυπικών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά προϋπολογισμού 2017. 

18. Την υπ’αρ.πρωτ. 32238/13-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΜΙ7Λ7-445 και ΑΔΑΜ: 17REQ005824007) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια δώδεκα φωτοτυπικών 
μηχανημάτων. 

19. Το με αρ. πρωτ 31932/ 13-2-2017 έγγραφο μας ,με το οποίο λόγω της ψήφισης του 
Νέου Οργανισμού, οι Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων προχώρησαν στην 
εκ νέου κατανομή των δαπανών των κοινών υπηρεσιών ΠΕ Πειραιά και Νήσων και ως 
εκ τούτου μειώθηκε η ποσότητα της προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων .  

20. Την υπ’αρ.518/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΩΠ7Λ7-2ΕΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά την ανάκληση της υπ’αρ.118/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τεσσάρων φωτοτυπικών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά και των Δ/νσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

21. Την υπ’αρ.πρωτ 68619/30-3-2017(ΑΔΑ:70177Λ7-Υ3Ψ και ΑΔΑΜ:17REQ006035028) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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ΚΑΛΕΙ 

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά 
για την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά και Νήσων  και 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
άρθρο Γ της παρούσας Πρόσκλησης. 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε 
ευρώ, αποκλειστικά βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α.,για την προμήθεια τεσσάρων (4) 
ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων και των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής 
συνολικού προϋπολογισμού €8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
  
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία μας (Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, 
Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω 
Δ/νση μέχρι την 21/04/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα: 
1. έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη 
χωρίς ξέσματα, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών 
Π.Ε. Πειραιά και Νήσων  και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού  € 8.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%). 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση 
Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών). 
Γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
Δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τον διαχειριστή, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, 
τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι 
έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να 
συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει 
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επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό μόλις αυτό εκδοθεί (πριν την  υπογραφή της 
σύμβασης).  

 
4.Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους τα κάτωθι 
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 δημοσίευσης 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). 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι 
να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται: 

 Το κόστος σε € χωρίς Φ.Π.Α. της προμήθειας του ενός  ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού και της αξίας των  τεσσάρων (4) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε € χωρίς ΦΠΑ. 

 Το συνολικό κόστος σε € χωρίς Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της 
προμήθειας τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 
(το οποίο δεν θα υπερβαίνει την ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικά για 
την προμήθεια των τεσσάρων ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων). 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή 
μείωση και δεν 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, η παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 
 
 
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των 
κοινών υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά και Νήσων  και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 

Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μηχάνημα παρατίθενται ως εξής: 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Α/Α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Laser A3 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 Γενικά  

1.1  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός 
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με μέθοδο 
εκτύπωσης laser, τελευταίο μοντέλο ανάλογου τύπου, 
αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής. 

NAI 

1.2  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους 
με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών , όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

ΝΑΙ 

1.3  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο ΝΑΙ 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

1.4  Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου/αντιγράφου Α3 NAI 

1.5  Τεχνολογία εκτύπωσης – Ασπρόμαυρη Laser εκτύπωση NAI 

1.6  Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 25 σελ. Α4/λεπτό 

1.7  Μνήμη ενσωματωμένη (σε MB) ≥ 128  

1.8  Σκληρός δίσκος Επιθυμητό 

1.9  Αυτόματος τροφοδότης ADF ΝΑΙ 

1.10  Βάση στήριξης κατασκευαστή Επιθυμητό 

1.11  Κασέτες χαρτιού Α4 & Α3 (χωρητικότητας ≥ 500 σελ.) 2 

1.12 Κ By Pass 50 φύλλων ΝΑΙ 

1.13  Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ 

1.14  Ενσωματωμένο έγχρωμο σαρωτή ΝΑΙ 

1.15  Ενσωματωμένο εκτυπωτή ΝΑΙ 

1.16  Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600 x 600 dpi 

1.17  Ενσωματωμένη κάρτα Ethernet 10/100  ΝΑΙ 

1.18  Δυνατότητα σύνδεσης USB ΝΑΙ 

1.19  Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (Max. Monthly Duty Cycle) ≥ 50.000 

1.20  Να διαθέτει συρραπτικό OXI 

1.21  Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση με finisher Επιθυμητό 

1.22  
Μαζί με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό να δοθούν και 3 τεμάχια 
από τα  αντίστοιχα αναλώσιμα (toner) 

NAI 

1.23  Διασφάλιση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 5 έτη ΝΑΙ 

1.24  Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας συσκευής 2 ετών ΝΑΙ 

1.25  
Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, ρύθμιση και επίδειξη του 
μηχανήματος σε χώρο που θα υποδειχθεί ώστε να είναι έτοιμο 
να χρησιμοποιηθεί από τους τελικούς χρήστες. 

ΝΑΙ 

1.26  
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι 
απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 

ΝΑΙ 
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Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και υπό τη προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον «Προμηθευτή» των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

 Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της προμήθειας. 

 Φορολογικό παραστατικό (ΤΔΑ ) 

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας που θα βαρύνουν τον  «Προμηθευτή» 
ήτοι : 

 0,06% επί της καθαρής αξίας Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 
 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον 
ΕΦ: 07072 και τον ΚΑΕ: 171301  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΛΠ» του οικ.έτους 2017. 
 
Ε. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση των ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί με 
έξοδα του Προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των 
κτιρίων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, οι κοινές 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων  και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. Η παραλαβή τους θα 
γίνει από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών της εκάστοτε Διεύθυνσης με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
  
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 
   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                 
                                                 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Διαφάνειας (με την 
παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) email: 
site@patt.gov.gr 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ……………………………………………………………………………….. 
                                                     
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                     με έδρα……………………………………………………………, 
οδός……………………………….αρ….. 
                                                     
Τ.Κ………………………………….,ΑΦΜ……………………………,ΔΟΥ……………………………………… 
                                                     τηλέφωνα 
επικοινωνίας…………………………………………………………….φαξ…………………. 
                                                     
email……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
      

A/A Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Γενικό Σύνολο 

Ποσότητα 
Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 
(Ποσότητα x 

Τιμή) 

1 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΤΜΧ 4     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   

 
 
 
 
Δηλώνω ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

17PROC006036843 2017-04-06

ΑΔΑ: ΩΑ3Ε7Λ7-ΦΙΔ


		2017-04-06T14:53:25+0300
	Athens




