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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΜΑΡΟΥΣΙ       12-10-2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ 

     ΑΡ. ΠΡΩΤ.οικ. : 196925 
 
       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
EMAIL: doikbt@patt.gov.gr 
ΤΗΛ: 213-2100654 ΦΑΞ: 213-2100602 
Ταχ. Δ/νση: Λ.Κηφισίας 20&Γκύζη 
Τ.Κ. 151-25 Μαρούσι 

 

  
                 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
         ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

            
                                                   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 Τρίτη 23-10-2018, ώρα 10.30 π.μ. 

για την προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας)  απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας 

3KVA, για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, 

Μαρούσι), της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 1.500,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.  

 
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 και το Παράρτημα Α’ (τεχνικές 

Προδιαγραφές) 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 Β’. 

Με την προσφορά, η τιμή δίνεται για την προμήθεια, μεταφορά και την τοποθέτηση του 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Γεννήτριας).  
Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια 
Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20& Γκύζη, Μαρούσι, 1ος 
όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση  μέχρι την  23/10/ 2018, ημέρα Τρίτη  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. 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με  τις τεχνικές προδιαγραφές  μπορείτε να απευθυνθείτε 
στην Δ/νση Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (υπεύθυνος κ. Κατσιφέρης 
Δημήτριος , τηλ. 213-2100503). 
 

Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων των προσφορών θα παραβρίσκεται και υπάλληλος 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΒΤΑ. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ειδών και 
υπηρεσιών, σε συνεργασία με  υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Βόρειου 
Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, με τη σύνταξη Πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής. 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 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού» με 
1.500,00 ευρώ  του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2018. 
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια των υπ.αρ.157871/22-8-2018 (ΑΔΑ: 63ΓΙ7Λ7-
ΒΒΝ),και 179047/19-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΒΨ7Λ7-ΗΣΥ) Προσκλήσεων Υποβολής Οικονομικής 
Προσφοράς, της με αρ. πρωτ.2057/2018 (ΑΔΑ: 61Ζ47Λ7-11Ε) Απόφασης της Ο.Ε. και της 
αρ.πρωτ. 161254/2018 (ΑΔΑ:ΩΔΛΡ7Λ7-ΞΑΡ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που 
καταχωρήθηκε με Α/Α 2825 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Δημοσιεύεται δε στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.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’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια)  απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας 3KVA, για τη Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι), της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 

Τομέα Αθηνών. 

 

    Το Η/Ζ θα αποτελείται από αερόψυκτο κινητήρα Diesel ισχύος περίπου 4HP στις 3000 rpm με 

ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών και γεννήτρια τάσης 230V (εναλλασσόμενη – μονοφασική) 50Hz 

που θα περιλαμβάνει μπαταρία και μίζα εκκίνησης με απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας 3KVA, καθώς και 

ηλεκτρικό πίνακα μεταγωγής που θα περιλαμβάνει τον αυτόματο διακόπτη μεταγωγής και τον διακόπτη 

φορτίου. Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό συγκρότημα κινητήρας- γεννήτρια θα είναι συμπαγές, σε σύζευξη 

και προσαρμοσμένο πάνω σε κοινή αντικραδασμική βάση με περίβλημα προστασίας έναντι εξωτερικών 

καιρικών συνθηκών, που θα πληροί όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.  

 

Ο πίνακας μεταγωγής κατά προτίμηση θα τοποθετηθεί  στον όροφο  του κτιρίου  και θα περιλαμβάνει όλο 

τον απαραίτητο εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού για την επιτήρηση του δικτύου της Δ.Ε.Η, την αυτόματη 

εκκίνηση του Η/Ζ, την μεταγωγή των φορτίων από την Δ.Ε.Η στο Η/Ζ και αντίστροφα και την επιτήρηση της 

λειτουργίας του Η/Ζ. Η τοποθέτηση του καλωδίου ΝΥΜ από την γεννήτρια μέχρι τον πίνακα θα γίνει σε 

σπιράλ αναλογείς διατομής τύπου conflex.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

                   

Α/Α  
 

ΕΙΔΟΣ 
 

 ΤΕΜΑΧΙΑ  ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

 
1  

Ηλεκτροπαραγωγό  
ζεύγος (γεννήτρια 

απόδοσης ηλεκτρικής 
ενέργειας 3KVA ) 

  
* Συμπεριλαμβάνεται η 
τοποθέτηση και η 
μεταφορά 

1   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Συμπεριλαμβανομένης 
της τοποθέτησης και 

της μεταφοράς 

   

   
 

                                                 Σφραγίδα και υπογραφή 
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