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ΠΡΟΣ
:
κάθε
οικονομικό φορέα

ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 την υπ’ αρ. 2605//2020
(ΑΔΑ:ΩΔΣΡ7Λ7-377 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αρ. 966485/15-122020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΘΡΣ7Λ7-Ι7Η ΑΔΑΜ:
20REQ007847466 ) ποσού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το υπ΄αριθμ. πρωτ.:
908353/24.11-2020 έγγραφο της Γενικής Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών , σας καλεί να
υποβάλλεται οικονομική προσφορά για :
Διακρίβωση των μηχανημάτων των γραμμών ,
επιθεώρηση των τζογομέτρων του ΚΤΕΟ Χολαργού για το έτος 2021 ως κατωτέρω:
 Διακρίβωση των μηχανημάτων πέντε γραμμών ελέγχου οχημάτων .
 Επιθεώρηση πέντε τζογόμετρων με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα
με το ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/1999(ΦΕΚ
94Α) και ιδιαίτερα το άρ. 4 α αυτού.
αναζητά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη: Διεύθυνση ΚΤΕΟ, οδός
Βλύχας, ΤΚ 19600, τηλέφωνο : 2105540280, e-mail : kteo@patt.gov.gr.

Η προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών
Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών, δεν μπορεί να ξεπερνά το
ποσό των 3.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο
Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88,
Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την
ΤΡΙΤΗ 12 /01/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
σε σφραγισμένο φάκελο προσκομίζοντας φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο
ποινικού μητρώου των εταίρων.
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην
παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υπογραφεί από
το νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης.
Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν την παρούσα είναι οι εξής:
•0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
•Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
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•Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
•0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
•Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
•Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
• 0,02% Υπέρ Δημοσίου
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει την Περιφέρεια Αττικής
Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος , ο
οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.

Διακρίβωση των μηχανημάτων των γραμμών , επιθεώρηση των
τζογομέτρων ΚΤΕΟ Χολαργού για το έτος 2021
•Διακρίβωση των μηχανημάτων πέντε γραμμών ελέγχου οχημάτων
•Επιθεώρηση πέντε τζογόμετρων με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης,
σύμφωνα με το ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το
ΠΔ 89/1999(ΦΕΚ 94Α) και ιδιαίτερα το άρ. 4 Α αυτού.
•
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:
ΦΠΑ:(24%)
ΣΥΝΟΛΟ

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.
ΑΘΗΝΑ …………………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………….
(υπογραφή – σφραγίδα)
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