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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την 
προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής-οργάνων για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α., συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ. 391/2022 (ΑΔΑ: 9Σ377Λ7-ΣΙΙ & ΑΔΑΜ: 22REQ010212467) 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και 
η διάθεση πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1665 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας 
Αττικής με ΑΑ βεβ: 1670 (ΑΔΑ: 975Υ7Λ7-Ζ36, ΑΔΑΜ: 22REQ010274294) και αρ. 
πρωτ. 254396/28-03-2022, καθώς και την υπ’ αριθ. 100235/08-02-22 εισήγηση της 
Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α., με 
συνημμένες τρεις (3) ενδεικτικές προσφορές.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής - οργάνων για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α., ήτοι: 

1) Προμήθεια Θερμόμετρων διπλής λειτουργίας διείσδυσης/ βύθισης και 
υπέρυθρου κατάλληλων για εφαρμογές HACCP &

2) Προμήθεια Εξοπλισμού διακριβωμένων φορητών φωτόμετρων για επιτόπιες 
μετρήσεις (θερμοκρασία ph, αγωγιμότητα, υπολειπόμενο χλώριο κ.τ.ό.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – 
  Μοσχάτου, Πρώην Ολυμπιακές  
  Εγκαταστάσεις  

Ταχ. Κωδ. : 176 74 - Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ιουλία Γιαννακάκη
Τηλέφωνο : 213-2129125
Email : doiknt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

mailto:doiknt@patt.gov.gr
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1.
❖ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ HACCP ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΗΣ/ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (8 σετ)

Θερμόμετρο διπλής λειτουργίας διείσδυσης/βύθισης και υπέρυθρου κατάλληλο για 
εφαρμογές HACCP και συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13485.
Εύρος μέτρησης
-55°C...+220°C (Υπέρυθρες)
-55°C...+220°C (θερμοζεύγος)
Ακρίβεια +-1°C ή 1%
Ανάλυση 0,2°C
Χρόνος απόκρισης 500 ms
Θερμοκρασία λειτουργίας 0...50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20...50°C
Ρυθμιζόμενη εκπομπή 0,10...1,0
Απόσταση: Μέγεθος σημείου 2,5:1
Λειτουργεί με 2 x AAA μπαταρίες με διάρκεια 18 ώρες
Πλαστικό περίβλημα με διαστάσεις 22 x 38 x 190 mm
Βάρος 160g
Μέτρηση C°/F° - με δυνατότητα εναλλαγής
Μνήμη Max-Min
Αυτόματο κράτημα της τιμής
Λειτουργία κλειδώματος για συνεχείς μετρήσεις
Αδιάβροχο IP65
Μέτρηση της θερμοκρασίας του πυρήνα ή επιφάνειας του τροφίμου. Για τη μέτρηση 
της θερμοκρασίας επιφάνειας (π.χ. συσκευασμένα τρόφιμα) χρησιμοποιείται ο 
αισθητήρας υπέρυθρων και με το αισθητήρα βύθισης μετράται η θερμοκρασία του 
πυρήνα.
➢ Συνοδεύεται από εργοστασιακό πιστοποιητικό διακρίβωσης στις 

θερμοκρασίες από  -20°C...+200°C, με μικρότερη αβεβαιότητα 25 Mk.

2.
❖ ΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ pH ΕΛ & ΟΛ ΧΛΩΡΙΟΥ HANNA
    (3 σετ)

Περιοχή μέτρησης pH 6.5 έως 8.5 pH
Ανάλυση 0.1 pH
Ακρίβεια ±0.1 pH στους 25 °C
Περιοχή μέτρησης χλωρίου 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Ανάλυση 0.01 mg/L
Ακρίβεια ±0.03 mg/L ±3% της ένδειξης
Αυτόματη αποθήκευση 50 μετρήσεων
Συνοδεύεται από:
• κυψελίδες δείγματος (2 pcs)
• καπάκι (2 pcs)
• πλαστικό πώμα (2 pcs)
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• Αλκαλικές μπαταρίες: 1.5V AA (3 pcs)
• Οδηγίες χρήσης
• Αντιδραστήρια pH 100 τεστ
• Αντιδραστήρια ελεύθερου χλωρίου 100 τεστ.

➢ Ετήσια πιστοποίηση φασματοφωτομέτρου HANNA.

* Για πληροφορίες/ διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι 
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την αρμόδια Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα 
Υγειονομικού Ελέγχου, στο τηλέφωνο 213-2100121.

Λ Ο Ι Π Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια 
Αττικής και τον προμηθευτή/Ανάδοχο.

Αρμόδιος/α για την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας είναι ο/η προϊστάμενος/αμένη 
της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.Α., ο/η 
οποίος/α θα προβεί στην αποστολή Βεβαίωσης Παραλαβής Υλικών (πρωτότυπη εις 
τριπλούν) στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, βάσει του Ν. 4782/2021, άρθ. 105 & 
107, αμέσως με την παραλαβή των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
πρόσκληση.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:
• 0,07% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
• Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων. 
• Υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα 
παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί 
κράτηση υπέρ τρίτων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 172901 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού» του ΕΦ 04072 της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Οικονομικές Προσφορές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) να υποβληθούν εις τριπλούν (μια 
πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και 
υπογραφή έως τη Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Παραλία Καλλιθέας - 
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Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο), Τ.Κ. 176 74, 
Καλλιθέα, συνοδευόμενες από:

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι: α) 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και μπορεί 
να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας β) δεσμεύεται ως προς την 
αρτιότητα των προσφερόμενων ειδών, καθώς και τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και γ) 
εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα προϊόντων κριθεί ως ακατάλληλη με 
δικό του προσωπικό, μέσα και δαπάνες.

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος, τα εν λόγω πιστοποιητικά 
να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του 
μορφή (π.χ. κωδικοποιημένο καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και 
αποδεικτικό δημοσίευσής τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα 
που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριάντα -30- εργάσιμων ημερών πριν από 
την υποβολή του).

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου 
και να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Μαστραντωνάκη

CPV: 38412000-6 - Θερμόμετρα
CPV: 38433000-9 - Φασματοφωτόμετρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΜΧ/
ΣΕΤ

ΤΙΜΗ1 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α .

1.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ HACCP
ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΚΑΙ
ΒΥΘΙΣΗΣ/ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ/
DUAL2

8 ΣΕΤ

2.

ΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
pH ΕΛ & ΟΛ ΧΛΩΡΙΟΥ
HANNA/
ΗΑΝΝΑ3

3 ΣΕΤ

3. ΣΥΝΟΛΟ

Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για εκατόν είκοσι (120) ημέρες και σε 
περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση δεσμεύομαι μέχρι και την ολοκλήρωσή  της.

Με την παρούσα δεσμεύομαι ότι τα είδη που θα διαθέσω τηρούν τις προδιαγραφές της 
ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως και της παρούσας πρόσκλησης.

Ημερομηνία ……………..

Σφραγίδα και Υπογραφή

1 Να συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή τα αναλώσιμα και οι πιστοποιήσεις, όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (π.χ. εργοστασιακά 
πιστοποιητικά διακρίβωσης, αντιδραστήρια pH - 100 τεστ, αντιδραστήρια ελεύθερου χλωρίου – 100 
τεστ, ετήσια πιστοποίηση φασματοφωτομέτρου HANNA, κ.λπ.).
2 ό.π.
3 ό.π.




		2022-03-31T12:20:05+0300


		2022-03-31T13:14:24+0300
	MARIA GEORGAKI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




