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

           ΚΑΛΕΙ 
 

 Τα φυσικά 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 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για: 
 
►  την προμήθεια τεσσάρων (4) χημικών αντιδραστηρίων για την μέτρηση ελεύθερου-
υπολειμματικού χλωρίου (σε υγρή μορφή), συμβατών με φωτόμετρα τύπου hi 93710 HANNA 
INSTRUMENTS και τεσσάρων (4) χημικών αντιδραστηρίων μέτρησης ph (σε υγρή μορφή) 
συμβατών με φωτόμετρα τύπου hi 93710 HANNA INSTRUMENTS 
 
Συνολικός προϋπολογισμός 400,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη των 400,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της 
πρόσκλησης, ως προς τις προδιαγραφές των Χημικών Αντιδραστηρίων {συμβατές σε συσκευές 
μέτρησης (φωτόμετρα)  HANNA INSTRUMENTS}. Προσφορές που αφορούν σε μέρος της 
προμήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, 
Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 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     24  / 8 / 2018 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:30 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 προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει  την Οικονομική 
Προσφορά στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα ( εις τετραπλούν). Οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του 
παραρτήματος A΄ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς επίκειται μετακόμιση των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ σε νέα κτίρια στο 
Μαρούσι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στον τόπο παράδοσης των φακέλων των 
προσφορών θα ενημερωθείτε με διευκρινιστικό μήνυμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής στο δικτυακό τόπο:  www.patt.gov.gr, Πεδίο: Ενημέρωση, Διαγωνισμοί. 
 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών με την σύνταξη Πρακτικού ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, σε συνεργασία με υπάλληλο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής  της Π.Ε. Βορείου Τομέα .  
 
 Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από 
τον Προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.  
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

- Πρωτόκολλο-Πρακτικό για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.  
- Τιμολόγιο  
- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία 

Τον Ανάδοχο  βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
Ο Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.   
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της αρ. 1976/2018 (ΑΔΑ ΩΗ6Ρ7Λ7-Δ7Ο) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής και της αρ. 147754/2018 (ΑΔΑ ΩΧΞ97Λ7-ΨΦΖ) απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με Α/Α/ 2783 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. 
  
 Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς δημοσιεύεται  στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής  (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.) 
                   

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την πρόσκληση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο 

τηλ.  2132100516. 

 Για πληροφορίες σχετικές με τα σκευάσματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση 

Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών στο 

τηλ.2132100635.  

 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                                                 

       
 
                                                                                              ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ 
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ (1) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ (1) 

ΜΕ ΦΠΑ (24%) 
1 Χημικά αντιδραστήρια 

για την μέτρηση 
ελεύθερου-

υπολειμματικού χλωρίου 
(σε υγρή μορφή) 

συμβατά με φωτόμετρο 
τύπου hi 93710 ΗΑΝΝΑ 

INSTRUMENTS 

            
           4 

  

2  Χημικά αντιδραστήρια  
μέτρησης  PH (σε υγρή 
μορφή) συμβατά με 
φωτόμετρο τύπου hi 
93710 ΗΑΝΝΑ 
INSTRUMENTS 

      
           4 

  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(4+4) 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ : 

 
 
 

  

     

 

 
                                        Σφραγίδα και Υπογραφή                        
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