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

     
      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Δενδρινού
EMAIL: doikbt@patt.gov.gr
ΤΗΛ: 213-2100655 ΦΑΞ: 213-2100602
Ταχ. Δ/νση: Λ.Κηφισίας 20&Γκύζη
Τ.Κ. 15125 Μαρούσι

                                                              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 22 - 10 -2019,  για την προμήθεια 5.500 δελτίων 
δειγματοληψίας της ΠΕΒΤΑ, συνολικού ποσού 2000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας  πρόσκλησης. 

                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  Α)Το κάθε δελτίο δειγματοληψίας (καρτελάκι) θα πρέπει  ν’ αποτελείται από χαρτόνι με 

οριζόντια διάσταση 8,2 cm, κάθετη διάσταση 10,7 cm και 0,2 mm πάχος. Φέρει οπή η οποία 

βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του δελτίου, πάνω από το προτυπωμένο κείμενο. H οπή έχει 

διάμετρο 4mm και περιβάλλεται από μεταλλικό περίβλημα. Το σύνολο της διαμέτρου της οπής μαζί 

με το μεταλλικό περίβλημα είναι 6mm. 

Το δελτίο δειγματοληψίας (καρτελάκι) πρέπει να φέρει στην μία όψη αυτού (αυτή που η οπή 

βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία) προτυπωμένο κείμενο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Το σύνολο της ποσότητας που απαιτείται είναι 1.700 δελτία δειγματοληψίας χρώματος ροζ 

και 3.500 δελτία δειγματοληψίας χρώματος κίτρινου.

Β) Το κάθε στρογγυλό καρτελάκι θα πρέπει ν’ αποτελείται από χαρτόνι με διάμετρο 3 cm  & 

να φέρει προτυπωμένο κείμενο και στις δύο όψεις όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το σύνολο της ποσότητας που απαιτείται είναι 300 δελτία λευκού χρώματος.

Ακολουθούν υποδείγματα δελτίων δειγματοληψίας ροζ και κίτρινου χρώματος και στρογγυλό 

καρτελάκι λευκού χρώματος
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Α) Ροζ ή κίτρινο καρτελάκι (παραλληλόγραμμο)

Οριζόντια διάσταση 8,2 cm

Κάθετη διάσταση 10,7 cm

Β) Στρογγυλό καρτελάκι (λευκού χρώματος)
Στην μία όψη

Και στην άλλη όψη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ:……………..
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:…………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 Ο     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Ε. …………………………….

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Για την ……………………… εξέταση

Αριθμός δείγματος ………………………….

Είδος δείγματος …………………………….

Δειγματισθείσα ποσότητα ………………..…

Ημερομηνία …………………………..

Ώρα ………………………

Υπογραφές

……………………………………………

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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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 Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20& Γκύζη, Μαρούσι, 1ος 
όροφος, Τ.Κ. 15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση  μέχρι την 22 /10/2019 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.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. 
Βόρειου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο της Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι,  1ος 
όροφος,  την   22   /10  / 2019  ημέρα Τρίτη    και ώρα  11.00   π.μ

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 νόμιμες κρατήσεις.
 
    Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 «Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία» με 2000,00€  του Ε.Φ. 
02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2019.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.2334/2019 (ΑΔΑ:ΩΗΝΤ7Λ7-9ΨΤ & 
19REQ005657041) Απόφασης της Ο.Ε., της αρ.πρωτ. 597232/4-10-2019 (ΑΔΑ:6Ζ1Ζ7Λ7-Ω4Δ) 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με Α/Α 2877 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 Συμβάσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση, www.eprocurement. 
gov.gr,καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

  Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε.Βόρειου Τομέα Αθηνών (κα Αικατερίνη Μπασούκου , τηλ.2132100431).

                                                Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                      ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                 
Α/
Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΤΕΜΑ –
ΧΙΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΜΕ  ΦΠΑ

1
ΔΕΛΤΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΟΖ    

1.700

2
ΔΕΛΤΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟ    

3.500

3
ΔΕΛΤΙΑ ΛΕΥΚΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
300

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

                                                 Σφραγίδα και υπογραφή
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