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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή κλπ αποκλειστικάενός(1)
οχήματος του Κ.Ε.Α.Τ. τύπου OPELVECTRA

Το

Ν.Π.Δ.Δ.

με

την

επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας Κ.Ε.Α.Τ., που εδρεύει επί της
λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα
Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ’ 1/741/08-01-2021 Απόφασης του Δ.Σ. αυτού και
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».

4. Του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
5. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων…».
6. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
7. Την με αριθμό 9/13-01-2021 Απόφαση Δέσμευσης με ΑΔΑ:ΨΕ69469ΗΜΕ9ΙΛ και ΑΔΑΜ:21ΡΕQ008001690 2021-01-13
8. Την υπ’ αριθμ6/742/27-01-2021 Απόφαση του ΔΣ του Κ.Ε.Α.Τ.

ΚΑΛΕΙ

Αποκλειστικά και μόνον τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (ή αντιπροσώπους) της
OPEL, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι και
ώρας 11.00 π.μ. της 09/03/2021, δια των οποίων θα εκδηλώνουν την πρόθεσή
τους για την ανάληψη των εργασιών ελέγχου, συντήρησης και επισκευής καθώς
και της κάλυψης με τα αναγκαία ανταλλακτικά, όταν αυτό θα απαιτείται, σε ένα
πενταθέσιο επιβατικό αυτοκίνητο του Κ.Ε.Α.Τ. τύπουOPELVECTRA, κατά το έτος
2021.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί εντός κλειστού φακέλου και να
φέρουν σφραγίδα και υπογραφή. Θα περιλαμβάνουν και θα περιγράφουν με
σαφήνεια, όλες τις εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής που είναι δυνατό
να εκτελεστούν στο προαναφερόμενο όχημα του Κ.Ε.Α.Τ. για τη καλή και ασφαλή
λειτουργία του, με τα αντίστοιχα κόστη τους για το Κ.Ε.Α.Τ.
Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις τιμές τουλάχιστον των σημαντικότερων
ανταλλακτικών τους, ή έστω βάσει ποίων στοιχείων θα προκύπτουν τα χρηματικά
ποσά με τα οποία θα τα χρεώνουν στο Κ.Ε.Α.Τ. (π.χ. με συγκεκριμένο ποσοστό
έκπτωσης επί των τιμών του εξουσιοδοτημένου συνεργείου).
Για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά του προαναφερόμενου οχήματος του
Κ.Ε.Α.Τ. για το έτος 2021 προϋπολογίστηκε και δεσμεύτηκε ποσό 2.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει
από τριμελή επιτροπή στο Λογιστήριο του Κ.Ε.Α.Τ. στις 09/03/2021 και ώρα 12.00

μ.μ. Σε αυτή τη διαδικασία θα μπορούν θα μπορούν να παρευρίσκονται όσοι θα
έχουν υποβάλει προσφορά, είτε εκπρόσωποί τους.
Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο (ή αντιπρόσωπος) της OPEL που θα προσφέρει
τηνπιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), θα είναι ο
μειοδότηςαυτής της διαδικασίας και θα του ανατεθεί από το Κ.Ε.Α.Τ. μέσω σχετικής
σύμβασης, να προβαίνει-όταν αυτό θα απαιτείται-στον έλεγχο, τη συντήρησηεπισκευή, καθώς και στη κάλυψη με τα αναγκαία ανταλλακτικά, στο πενταθέσιο
επιβατικό αυτοκίνητο τύπου OPELVECTRA,για το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31-12-2021.
Όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, το προαναφερόμενο όχημα του Κ.Ε.Α.Τ.
θα μεταφέρεται στο συνεργείο που θα του έχει ανατεθεί να προβαίνει στις
παραπάνω εργασίες. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαίο να
προχωρήσει σε περαιτέρω εργασίες και τοποθέτηση ανταλλακτικών, αυτές θα
γίνονται μόνον κατόπιν της έγκρισης της Διοίκησης του Κ.Ε.Α.Τ., μέσω του οδηγού
του ή της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αυτών.
Μετά το πέρας των εργασιών το συμβαλλόμενο συνεργείο, για μεν τις εργασίες
θα εκδίδει τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, για δε τα ανταλλακτικά, αντίστοιχα, με
τις επιμέρους και συνολικές τιμές τους, τα οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλλει
στο Κ.Ε.Α.Τ. για τη πληρωμή του.
Η εξόφληση κάθε τιμολογίου του συνεργείου αυτοκινήτων, θα γίνεται εντός
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής του στο ΚΕΑΤ, ενώ κατά την
εξόφλησή του θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις που σήμερα είναι:
-

0,07%

επί της

καθαρής

(προΦ.Π.Α.)

αξίας

του τιμολογίου,

υπέρ

της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επί του ποσού της οποίας στη
συνέχεια θα γίνεται κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά επί του ποσού του
χαρτοσήμου θα γίνεται κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ και
-

0,07% επίσης επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) αξίας, υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, επί του ποσού της οποίας στη συνέχεια θα γίνεται
κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά επί του ποσού του χαρτοσήμου θα γίνεται
κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι κατά την εξόφλησή τους, στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

θα γίνεται και παρακράτηση φόρου 8%, στα δε Τιμολόγια Πώλησης θα γίνεται
παρακράτηση φόρου 4%, οι οποίες θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας τους
μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων, αντίστοιχα.Αυτές οι
παρακρατήσεις των φόρων αφορούν σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος, που θα
συμψηφιστεί κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του συνεργείου αυτοκινήτων.
Μαζί με την προσφορά και εντός του ιδίου κλειστού φακέλου πρέπει επίσης να
υποβληθούν:

(i)

Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου αυτοκινήτων και

(ii)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπογράφοντος την προσφορά ότι
έλαβε

γνώση

των

όρων

της

παρούσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΚΕΑΤ με αριθμό Πρωτοκόλλου

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

