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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τη μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16,
στο  νέο  κτίριο  επί  των  οδών  Αιγάλεω  και  Κάστορος  στον  Πειραιά,  όπου  θα  μεταστεγασθούν  οι
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
                                                     
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  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. 
2. Τη  με  αρ.  37419/13479/08-05-2018  Απόφαση του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής

(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «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».

5. Τον 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  ειδικότερα  το  άρθρο  6
παρ.14. 

6. Tον  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ74/τ.Α/2014)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –Καταργήσεις  ,  Συγχωνεύσεις
Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  διατάξεων  του
Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».

7. Τις  διατάξεις  του άρθρου 64  του Ν.  4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ.Α)  «Φορολογία εισοδήματος,  επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

8. Τον  Ν.  4257/2014  (ΦΕΚ  93/τ.  Α/14-4-2014)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Εσωτερικών».

9. Τον  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143/τ.  Α/2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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10. Τον  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/τ.Α/2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και Υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31 και το άρθρο 6 παρ. 2.

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
12. Την με αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

13.  Την με αρ. 1191/14-3-2017(ΦΕΚ969/τ.Β/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  Οικονομικών  «Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου
350 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α/20167)».

14. Τη με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 66557Λ7-
ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.

15. Τη  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  8840/2017  (ΦΕΚ  39/τ.Β΄/17-01-2017)  Απόφαση  της  Περιφερειάρχη  Αττικής
«Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  σε  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας Αττικής,  σε  Περιφερειακούς
Συμβούλους  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής  «Με  εντολή
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.

16. Τη  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  48105/06-03-2017  Aπόφαση  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη  και  Προέδρου  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΦΕΚ  114/τ.
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

17. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β΄1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».

18. Τη με αρ. πρωτ. 254357/18-01-2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004348055/18-01-2019)  εισήγηση της Υπηρεσίας
μας προς την Οικονομική Επιτροπή, για τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους τεσσάρων
χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (4.500,00€)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  που  αφορά  στη
μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16, στο νέο
κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

19. Τη  με  αρ.58/2019  (ΑΔΑ:  Ω0ΑΣ7Λ7-ΧΓΚ)απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  διάθεσης
πίστωσης  και  έγκρισης  δαπάνης  ποσού  4.500,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  για  τη
μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16, στο νέο
κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

20. Τη με αρ. πρωτ. 28191/2/06-02-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ω56Ι7Λ7-ΑΦΠ  &
ΑΔΑΜ: 19REQ004420644) ύψους €4.500,00 στον ΚΑΕ 082901του Ε.Φ.07072 του οικ. έτους 2019 από
την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1194 και  A/A Bεβ. 1048 στο
βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.

                                                                     ΚΑΛΕΙ

Tους  οικονομικούς  φορείς,  που  επιθυμούν  και  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της
παρούσας,  να  υποβάλουν  έγγραφη  σφραγισμένη  οικονομική  προσφορά  για  τη  μετεγκατάσταση  του
ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους  από  το  κτίριο  της  οδού  Ποσειδώνος  14-16,  στο  νέο  κτίριο  επί  των  οδών
Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με το   Κεφάλαιο Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ),  με τη διαδικασία
ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

       Ο προϋπολογισμός είναι 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 3.629,03€ χωρίς
ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 870,97€.    

      Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ,  για τη μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το
κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16, στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά,
όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων,  όπως
αυτές περιγράφονται  στο  Κεφάλαιο Α  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ),  υπό την προϋπόθεση  ότι
αυτή δεν ξεπερνά την  ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτει  τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης.
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      Προσφορά, που δεν περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι η μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
από το  κτίριο της  οδού Ποσειδώνος 14-16,  στο  νέο κτίριο επί  των  οδών Αιγάλεω και  Κάστορος στον
Πειραιά,  όπου θα  μεταστεγασθούν  οι  Υπηρεσίες  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων Πειραιώς  και  Νήσων ,
σύμφωνα  με  το  Κεφάλαιο  Α  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ,  συνολικού  προϋπολογισμού  4.500,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

  Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

       Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία
μας  (Διεύθυνση  Οικονομικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά,  Τμήμα  Προμηθειών,  Ακτή
Ποσειδώνος 14-16, Τ.Κ. 18531, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την   08-2-2019 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00.

      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.   

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  επί  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες  από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα έγγραφη
οικονομική  προσφορά,  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο, καθαρογραμμένη  χωρίς  ξέσματα,  για  τη
μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16, στο νέο κτίριο
επί  των  οδών  Αιγάλεω  και  Κάστορος  στον  Πειραιά,  όπου  θα  μεταστεγασθούν  οι  Υπηρεσίες  των
Περιφερειακών  Ενοτήτων  Πειραιώς  και  Νήσων,  σύμφωνα  με  το  Κεφάλαιο  Α  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).      

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  τα ακόλουθα στοιχεία:

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 οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο).

       Η  καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων δύναται να συνταχθεί  σύμφωνα με το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄,  που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 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.
 Σε  περίπτωση  που  η  συνολική  τιμή  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  η  προσφορά  του
συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Ο προσφέρων,  θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι:

 1.  Έγγραφη οικονομική προσφορά  (σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄) σε φάκελο
κλειστό. 
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2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
η  οποία  θα  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  προ  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  (άρθρο  3  του  Ν.4250/2014)  χωρίς  θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:     

Ι. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβαν
γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3.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.

4. 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 επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν
την έκδοση της απόφασης  ανάθεσης. 

      Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (τηλέφωνα επικοινωνίας :
2132073701, 2132073715).
    Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των ΠΕ Πειραιώς και ΠΕ Νήσων (τηλ. 213 1601 654- 668)

 Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

      Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει άπαξ, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας
Αττικής με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της
παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή,  που έχει συγκροτηθεί για   την παραλαβή υλικών, εργασιών
και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά  και υπό
την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης  προσκόμισης  από  τον  ανάδοχο  των  απαιτούμενων  από  τον  Νόμο
δικαιολογητικών. 

     Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας  
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
- Αποδεικτικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τις

κείμενες διατάξεις  
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον  Ανάδοχο  θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:

- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06% επί της καθαρής αξίας.
- Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- ΟΓΑ  χαρτοσήμου  20%  επί  του  χαρτοσήμου  επί  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων
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- 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.

-  Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (4% επί της καθαρής αξίας για προμήθειες
και 8% επί της καθαρής αξίας για παροχή υπηρεσιών).

      Ο Φ.Π.Α. (24%) θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

     Η δαπάνη, συνολικού ύψους 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, Ειδικός Φορέας 07072 - ΚΑΕ 082901.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

α.  Ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και  θα εγγυάται για την
ποιοτική επάρκεια των υλικών και τεχνική ορθότητα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης παροχή των υπηρεσιών, που συνιστούν
το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
 γ. Η παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του,
θα γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας. 
δ.Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  να  ακολουθεί  πιστά  τις  οδηγίες  και  τις
υποδείξεις της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής.
ε.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
στ.Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή
προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
ζ.Στο κόστος προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής προσωπικού,
που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την παράδοση των αντίστοιχων υλικών.
η. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  που έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
θ. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα , ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.    
 ι.Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 β)οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης γ)συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
  
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

      Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

    Για τη μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), από τον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου επί
της  Ακτής Ποσειδώνος 14-16, όπου βρίσκεται τώρα, στο πρώτο (1ο) υπόγειο του νέου κτιρίου επί των
οδών Αιγάλεω και Κάστορος, όπου θα στεγασθούν οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς
και Νήσων, απαιτείται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
1)Αφαίρεση πρόσθετων εξαρτημάτων που βρίσκονται στο άνω τμήμα του Η/Ζ.
2) αποσύνδεση του Η/Ζ από το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου.
3)Αποσύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύματος από τη γεννήτρια, από το γενικό πίνακα του κτιρίου και
επαναφορά όλων των κυκλωμάτων του πίνακα στην πρότερη κατάσταση (προ της εγκαταστάσεως του Η/
Ζ)
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4)Μεταφορά του Η/Ζ από την υφιστάμενη θέση του στη νέα και συγκεκριμένα στο 1ο υπόγειο του νέου
κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος.
5.Σύνδεση του Η/Ζ με το ηλεκτρικό δίκτυο του νέου κτιρίου στον κατάλληλο πίνακα με ανάλογο καλώδιο
και στις επιθυμητές καταναλώσεις.
    Απαιτείται  επίσης  η  δοκιμαστική λειτουργία του  Η/Ζ στη  νέα  θέση του και  η  παροχή εγγύησης
λειτουργίας  από  τον  ηλεκτρολόγο  εγκαταστάτη  ή  μηχανικό  της  εταιρείας  που  θα  αναλάβει  τη
μετεγκατάσταση του Η/Ζ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...

E-mail ……………………………………………………………………………………………….

Η παρούσα προσφορά αφορά την: 
Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16  ΣΤΟ ΝΕΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ως ακολούθως:                       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  Η/Ζ  ΣΤΟ  ΝΕΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  ………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) ……………………………………………………………………………..

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (ΜΕ ΦΠΑ) …………………………………………………………………………………….

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:(ΜΕ ΦΠΑ)…………………………………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ  Η  ΑΝΩΤΑΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ,   ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ
ΤΗΣ  ΑΚΤΗΣ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ  14-16,  ΣΤΟ  ΝΕΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΚΑΙ  ΝΗΣΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΟΣ  ΚΑΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ,  ΕΙΝΑΙ: 
€ 3.629,03€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) &  4.500,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)] .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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