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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    9-7-2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ 

     ΑΡ. ΠΡΩΤ.  : 135178 
       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
EMAIL: doikbt@patt.gov.gr 
ΤΗΛ: 213-2100516 ΦΑΞ: 213-2100602 
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 
Τ.Κ. 153-42 Αγία Παρασκευή 

 

  
 

                                                              Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ      
  
                                                                     ΚΑΛΕΙ 

 
Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, 
που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να 
υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  Τετάρτη  18-7-2018,  για την επισκευή (εργασία 
και ανταλλακτικά)  ενός  εκτυπωτή τύπου HP LASERJET 4200 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΒΤΑ, συνολικού ποσού 130,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 
τιμής.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτιμήσουν τη βλάβη του εκτυπωτή με επί τόπου επίσκεψη στη 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΒΤΑ (Λ.Μεσογείων 448, Ισόγειο- Αγία 

Παρασκευή, Υπεύθυνοι: κα Μήλιου ή κος Σκούρτης) . 

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι γνήσια, σε άριστη κατάσταση και να έχουν  εγγύηση 12 μηνών . 

Εφόσον κάποιο  αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί  άμεσα με νέο. 
 
 

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει  

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους 

τους όρους της πρόσκλησης στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

Β)  την Οικονομική Προσφορά εις τριπλούν (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)  στην 
ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του 
παραρτήματος Α’. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια 
Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
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Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή, 3ος όροφος, Τ.Κ. 
153 42) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση  μέχρι την  18/ 7/ 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα  είναι  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.   

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ειδών 
και υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 
προμηθειών. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών 
του αναδόχου που αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των 
ειδών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις : 

  0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ 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 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 

 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών  Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της  Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.).  

 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 

- Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 64 του Ν. 4172. 
    Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 132901 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισμού» με 75,00€  & τον ΚΑΕ 086901 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού» με 55€ του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2018. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση diavgeia.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 
 
 

                                        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
                                                                                  ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

                   

Α/Α  
 

ΕΙΔΟΣ 
 

 ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

 
1 α 

HP LASERJET 4200 
S/N: CNHX211027 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

  

1 β HP LASERJET 4200 
S/N: CNHX211027  

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

   
 

                                                 Σφραγίδα και υπογραφή 
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