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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
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’
Π4/739/15-12-2020 Απόφασης του Δ.Σ. αυτού,

ΚΑΛΕΙ
τα Πρατήρια Καυσίμων κ.λ.π. και κατά προτίμηση τα έχοντα το κατάστημα –
πρατήριό τους πλησίον της έδρας του Κ.Ε.Α.Τ., να του υποβάλουν προσφορά τους
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (στη Διεύθυνση της έδρας του), το αργότερο μέχρι και
ώρας 11:00 της 18 / 01/ 2021 (καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών),
για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης στο κατάστημα – πρατήριό τους, κατά το
χρονικό διάστημα από 01 / 02/2021 μέχρι και 31/12/2021, για την κίνηση των
παρακάτω υπηρεσιακών οχημάτων του.
1. Τριών (3) εννεαθέσεων λεωφορείων τύπου Η-1 HUYNDAI MOTOR C &
2. Ενός (1) επιβατικού πενταθέσιου οχήματος τύπου OPEL VECTRA.

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης για ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό
διάστημα ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ ως και των νομίμων κρατήσεων.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν στο Κ.Ε.Α.Τ. θα πρέπει να είναι εντός
κλειστού φακέλου και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή.
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από
τριμελή επιτροπή στο Λογιστήριο του Κ.Ε.Α.Τ. (βρίσκεται στην έδρα του) στις/την
18 / 01 / 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να
παρευρίσκονται όσοι θα έχουν υποβάλει προσφορά είτε εκπρόσωποί τους.
Στο πρατήριο καυσίμων κ.λ.π. που θα δώσει τη συμφερότερη από οικονομική
άποψη προσφορά – στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – θα
γίνει

απευθείας

ανάθεση

για

την

προμήθεια

αμόλυβδης

βενζίνης

στα

προαναφερόμενα οχήματα του Κ.Ε.Α.Τ., μέσω σχετικής σύμβασης.
Στην προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου πρατηρίου καυσίμων κ.λ.π. , που
επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να αναφέρεται με
απόλυτη σαφήνεια:
α) Η τιμή ανά λίτρο, με την οποία το πρατήριό του θα χρεώνει το Κ.Ε.Α.Τ.
κατά τη διάρκεια της

σύμβασης. Π.Χ. με

την

εκάστοτε

τιμή

του

τιμοκαταλόγου του πρατηρίου του κατά την ημέρα τοποθέτησης αμόλυβδης
βενζίνης σε όχημα του Κ.Ε.Α.Τ. ή με ποσοστό έκπτωσης ....% επ’ αυτής
(πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριμένο ποσοστό) και
β) Εάν στη προσφορά του περιλαμβάνονται άλλες παροχές, όπως π.χ. εάν
προσφέρει έκπτωση στα λιπαντικά για τα 4 οχήματα και σε ποιό ποσοστό
επί τοις %, επί των τιμών του τιμοκαταλόγου του, αλλά και άλλες
διευκολύνσεις, όπως π.χ. εάν αναλαμβάνει να κάνει δωρεάν (χωρίς να
χρεώνει το Κ.Ε.Α.Τ.) το πλύσιμο εσωτερικά και εξωτερικά των τεσσάρων
(4) οχημάτων και με ποιά συχνότητα κ.λ.π.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (δηλ. ο μειοδότης στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια
αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των τεσσάρων οχημάτων του Κ.Ε.Α.Τ.), κάθε
φορά που θα προβαίνει σε τοποθέτηση αμόλυβδης βενζίνης είτε λιπαντικών σε
οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα οχήματα του Κ.Ε.Α.Τ. θα εκδίδει τη σχετική
ταμειακή απόδειξη. Αμέσως μετά, τα στοιχεία της απόδειξης, δηλαδή την
ημερομηνία, την ποσότητα λίτρων είτε λιπαντικών και τη συνολική αξία θα τα
καταχωρεί σε ειδική ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που θα του χορηγήσει το Κ.Ε.Α.Τ. και θα είναι
ξεχωριστή για κάθε ημερολογιακό μήνα. Στην ίδια ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που θα είναι
χωρισμένη σε πολλές στήλες, θα καταχωρούνται (πάντοτε αντίστοιχα) ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος, το ονοματεπώνυμο του οδηγού του και η υπογραφή
του. Στην τελευταία στήλη αυτής της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (επίσης αντίστοιχα), θα θέτουν

την υπογραφή τους και τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Κ.Ε.Α.Τ.
στις περιπτώσεις και μόνον που θα είναι παρόντα κατά τη διαδικασία τοποθέτησης
βενζίνης είτε λιπαντικών σε οχήματα του Κ.Ε.Α.Τ. καθώς και το ονοματεπώνυμό
τους.
Κατά τις πρώτες ημέρες του επόμενου ημερολογιακού μήνα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
θα εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης με τη συνολική αξία της αμόλυβδης βενζίνης και
των λιπαντικών, που προμήθευσε τα οχήματα του Κ.Ε.Α.Τ. κατά τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα, το οποίο με την προαναφερόμενη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και τις
ταμειακές αποδείξεις του ίδιου μήνα (με τις οποίες θα υπάρχει ταύτιση - συμφωνία)
θα τα υποβάλλει στο Κ.Ε.Α.Τ. για την πληρωμή του.
Η εξόφληση κάθε Τιμολογίου Πώλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκ μέρους του
Κ.Ε.Α.Τ. θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
σε αυτό.
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα γίνονται οι νόμιμες
κρατήσεις που σήμερα 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 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 εξόφληση των τιμολογίων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα

γίνεται και παρακράτηση φόρου 1% που θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας
αυτών (πρό Φ.Π.Α), μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων και
αφορά σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα συμψηφιστεί κατά την ετήσια
φορολογική δήλωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Μαζί με την προαναφερόμενη οικονομική προσφορά του προσφέροντος, εντός
του ίδιου κλειστού φακέλου θα πρέπει να υπάρχει και συμπληρωμένη –
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωσή του, του Ν.1599/86, στην οποία να αναφέρει
τα παρακάτω:
Οτι έλαβε γνώση του περιεχομένου της παρούσας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ το οποίο αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και
Οτι εγγυάται πως η ποιότητα της αμόλυβδης βενζίνης που θα τοποθετεί στα
τέσσερα (4) οχήματα του Κ.Ε.Α.Τ., θα είναι σύμφωνη με του όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης.
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χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και απαλλαγμένη από ξένα σώματα,

προσμίξεις κ.τ.λ., κατάλληλη δε από κάθε πλευρά για τη χρήση για τη οποία
προορίζεται.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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