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Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών ( Κ.Ε.Α.Τ.), δέχεται
κλειστές προσφορές μέχρι και 22/1/2020 και ώρα 14:30 στα γραφεία του που
βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 & Σπάρτης
στην Καλλιθέα Αττικής, που θα αφορούν στη μεταφορά δύο (2) μαθητών με
οπτική αναπηρία του Προνηπιακού του Τμήματος ,με ΕΔΧ ΤΑΞΙ μετά
συνοδού, από τις οικίες τους σε αυτό.
Για τη μεταφορά και των δύο (2) μαθητών θα πραγματοποιείται ένα (1)
δρομολόγιο που θα γίνεται σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως και
Παρασκευή πλην των σχολικών αργιών, κατά το χρονικό διάστημα από
3/2/2020 μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 (περί τα μέσα Ιουνίου
του 2020), κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν συνολικά ογδόντα
δύο (82) δρομολόγια. Κάθε δρομολόγιο θα αρχίζει να εκτελείται από την
Πετρούπολη Αττικής (οδός Λεωνίδου αρ. 89),όπου θα παραλαμβάνεται έγκαιρα

ο πρώτος μαθητής, στη συνέχεια θα παραλαμβάνεται επίσης έγκαιρα και ο
δεύτερος μαθητής από το Ν. Ηράκλειο Αττικής (οδός Χαραυγής αρ. 26).Το
δρομολόγιο θα ολοκληρώνεται με την άφιξη και των δύο (2) μαθητών και την
παράδοσή τους από τον συνοδό στο ταξί στον αρμόδιο υπάλληλο του
Προνηπιακού Τμήματος του Κ.Ε.Α.Τ. που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελ.

Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 & Σπάρτης στην Καλλιθέα Αττικής , η οποία θα
πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι και ώρας 8:15 π.μ.
Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των προαναφερόμενων
δρομολογίων προϋπολογίστηκε ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 4.300,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, στη δε προσφορά του που θα
υποβάλει στο Κ.Ε.Α.Τ. ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να αναγράφει το
χρηματικό ποσό σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που
προσφέρει ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου. Στο ποσό
αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του συνοδού στο ταξί μαζί με ότι αυτή
συνεπάγεται.
Κριτήριο ανάθεσης του έργου αυτού είναι το χαμηλότερο προσφερόμενο
αντάλλαγμα για κάθε δρομολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται
εντός του πλαισίου της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης.
Ο ανάδοχος του έργου στα μέσα και στο τέλος κάθε μήνα θα λαμβάνει
από το Κ.Ε.Α.Τ. βεβαιώσεις των εκτελεσθέντων δρομολογίων του
προηγούμενου δεκαπενθήμερου και βάσει αυτών θα εκδίδει

και θα υποβάλει

στο Κ.Ε.Α.Τ. τα σχετικά ΤΠΥ, η δε εξόφλησή τους θα γίνεται από αυτό σε
εύλογο χρόνο και όχι πέραν του μηνός από την κατάθεσή τους, επί των οποίων
θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμερα δε ανέρχεται σε 8% επί της
καθαρής (προ Φ.Π.Α.) αξίας τους , μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.
Οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτές που
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμερα δε είναι οι παρακάτω:
α) 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 γίνεται κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά, επί του ποσού του

χαρτοσήμου θα γίνεται 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 γίνεται κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά, επί του
ποσού του χαρτοσήμου θα γίνεται κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ.
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