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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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. 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».
2. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων…».
3. Του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση
φόρου στο εισόδημα από εµπορικές επιχειρήσεις).
4. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
5. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

6. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

7. Την με αριθμ. Πρωτ.: 312/17/02-03-2021 «Έγκριση προϋπολογισμού του
Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών Κ.Ε.Α.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.)
του οικονομικού έτους 2021 από το Υπουργείο Εργασίας με ΑΔΑ:
6ΟΓ146ΜΤΛΚ-84Π.
8. Την

με

αριθμό

136/11-03-2021

Απόφαση

Δέσμευσης

με

ΑΔΑ:93ΑΒ469ΗΜΕ-4ΔΡ
9. Την υπ’ αριθ. 3/746/05-03-2021 Απόφαση του ΔΣ του Κ.Ε.Α.Τ.
Το Κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 26-03-2021και ώρα 12:00 μ.μ
στα γραφεία του, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου
210&Σπάρτης,για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας χιλίων
ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο ως άνω ποσό θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% καθώς και οι νόμιμες
κρατήσεις που είναι:
0,07% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.)αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επί του ποσού της οποίας στη συνέχεια θα γίνει
κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά, επί του ποσού του χαρτοσήμου θα γίνει
κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ και β) 0,06% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.)αξίας του
τιμολογίου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί του ποσού
της οποίας στη συνέχεια θα γίνει κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά, επί του
ποσού του χαρτοσήμου θα γίνει κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι κατά την εξόφληση του τιμολογίου του προμηθευτή θα γίνει και
παρακράτηση φόρου 1% κατ’ άρθρ. 64, παραγρ. 2, περιπτ. Ββ, Ν. 4172/2013 επί
της καθαρής αξίας αυτού μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων
και

αφορά

σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα συμψηφιστεί κατά την

ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
Στη προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αναφέρεται το

ποσοστό

έκπτωσης, επί της τιμής του πρατηρίου κατά την μεταφοράς και εναπόθεσής του
στη δεξαμενή του Κέντρου μας, στη προαναφερόμενη διεύθυνση.

Η εξόφληση του Τιμολογίου θα γίνει με πίστωση 30 ημερών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
TOY K.E.A.T.
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