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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την απευθείας ανάθεση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (ειδών υπόδησης)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια επτακόσια ευρώ (1.700,00€), συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη υπόδησης) για τη χειµερινή περίοδο
2017-2018.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής στο σύνολο του προϋπολογισµού για τα υπό προµήθεια είδη.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
προκειµένου να προβεί στην προµήθεια µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ειδών ατοµικής
προστασίας (υπόδησης) για τους υπαλλήλους του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας,
που απασχολούνται αποκλειστικά µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (διάνοιξη νέων
οδών κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)« «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».

3.

Το Π.∆. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».

5.

Τις
αριθµ.
10/74/09-12-2016
(Α∆Α:6ΘΥ87Λ9-ΟΩΑ)
και
1/4/22-02-2017
(Α∆Α:7ΚΨΗ7Λ9-ΥΦ2) αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την οποία
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εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους
2017.
6.

Την αριθ. 38/1857/20-11-2017 (Α∆Α:7Α∆Μ7Λ9-0ΞΤ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, καθώς και την πραγµατοποίηση της
προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

7.

Την αριθ. Α/Α 2597/οικ.5268/29-11-2017 (Α∆Α:6ΠΝ07Λ9-Υ6Ν) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, µε την οποία δεσµεύτηκε το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €), σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού της Π.Ε Άρτας οικονοµικού έτους 2017 Ε.Φ.:072
ΚΑΕ:1423 και η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 2693 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας µας.

Προσκαλεί
όσους έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εµπορία ειδών υπόδησης (συµπεριλαµβάνονται
ορειβατικά και κυνηγητικά) και διαθέτουν φυσικό κατάστηµα εµπορίας των υπό προµήθεια ειδών
στην περιοχή της Άρτας για να είναι εφικτή η δοκιµή των ειδών υπόδησης επιτόπου από τους
δικαιούχους υπαλλήλους λόγω διαφοροποίησης των µεγεθών, όπως καταθέσουν, εάν το
επιθυµούν, στην υπηρεσία µας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισµένο φάκελο, η οποία θα
συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα της παρούσης, για την προµήθεια ειδών
υπόδησης δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να προµηθεύσει την Π.Ε. Άρτας δώδεκα (12) ζεύγη (ένα (1)
ζεύγος ανά άτοµο), µποτάκια δερµάτινα, αδιάβροχα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
1.700,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Τα υποδήµατα θα πρέπει να φέρουν όλες τις
προβλεπόµενες σηµάνσεις που θα πιστοποιούν την ποιότητα κατασκευής σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφέροντες δύναται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή να την
αποστείλουν ταχυδροµικώς ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier), σε σφραγισµένο φάκελο,
ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία τους και τη φράση «Προσφορά για την προµήθεια ειδών
ατοµικής προστασίας (είδη υπόδησης) για τους υπαλλήλους του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Άρτας», στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης - 1ος όροφος – Τ.Κ.:47132- Άρτα), µέχρι τις 12/12/2017 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.µ. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας θα γίνει αποσφράγιση των
προσφορών, δηµόσια, παρουσία των συµµετασχόντων ή νοµίµων εκπροσώπων τους, εάν το
επιθυµούν. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την υπηρεσία, ως εκπρόθεσµες.
Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη
της οριζόµενης ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών.
Ο µειοδότης θα πρέπει να καταθέσει, πριν την απευθείας ανάθεση, τα εξής
δικαιολογητικά: απόσπασµα ποινικού µητρώου, φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα.
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Γ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιηθεί, µε έξοδα του προµηθευτή σε χώρο που θα του
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης απευθείας ανάθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου στον ανάδοχο, µε κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου σε περίπτωση µη
τήρησης του χρόνου παράδοσης κατόπιν απόφασης του αρµοδίου οργάνου.
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών από την αρµόδια Επιτροπή της Π.Ε. Άρτας, η οποία θα
συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο, καθώς και την κατάθεση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, κατά το χρόνο πληρωµής της
συµβατικής αξίας.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και θα
παρέχεται µε ελεύθερη πρόσβαση, µε το συνηµµένο υπόδειγµα, στην διαδικτυακή διεύθυνση
www.peartas .gov.gr.

Συνηµµένα:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ε.Π.
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών Π.Ε. Άρτας
Ασήµω Χρυσικού
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας, ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα
Προµηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: …………………………………………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – ∆.Ο.Υ.

: ………………………………………………..………………………………………..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: …………………………………………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη υπόδησης)
δικαιούχων υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για τη χειµερινή περίοδο 2017-2018 και συγκεκριµένα
την προµήθεια των κατωτέρω ειδών:

ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
Α
/
Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
Μποτάκια δερµάτινα,
αδιάβροχα

Μονάδα µέτρησης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ζεύγη

12

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (µε Φ.Π.Α.)




Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. οικ.5343/04-12-2017 πρόσκλησης, τους οποίους
αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η επιχείρησή µου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη.
Η προσφορά µου ισχύει για 30 ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της οριζόµενης
ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Άρτα, ……………..………. 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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