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Αριθ. Πρωτ.Δ6/Τ6.3/4644
Προς :

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, Α3 & ξηρογραφικού για τις
ανάγκες της εταιρείας « ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε για ένα έτος »

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-16) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως ισχύει.
Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση
σύμβασης προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4, Α3 & ξηρογραφικού για τις ανάγκες της
εταιρείας για ένα έτος, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, μετά από έρευνα
αγοράς σύμφωνα με το εδάφιο 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ως άνω Νόμου.
Προϋπολογισμός : Έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ(6.300,00€) πλέον Φ.Π.Α 24% χιλίων
πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (1.512,00€), ήτοι συνολικού ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων
δώδεκα ευρώ (7.812,00€)
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Είδος προμήθειας: «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, Α3 & ξηρογραφικού για τις
ανάγκες της εταιρείας « ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε»
Οι απαιτούμενες ποσότητες είναι οι εξής :
α/α
1
2
3

Είδος

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr (5*500 φύλλα/κούτα)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr (5*500 φύλλα/κούτα)
ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 91.4cm Χ 150 ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΟ 80gr
Σύνολο

Τεμάχια (Δεσμίδες 500 φύλλων)
100
2.000
30
2.130

Η Σύμβαση με τον ανάδοχο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και
οι πληρωμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της εταιρείας
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» (ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, 10438 Αθήνα, Ισόγειο τηλ.210-5272486), το
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αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 06.04.2020 και να απευθύνονται, προς Διεύθυνση Οικονομικής
Λειτουργίας - Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών, υπόψη κας Βλασίας Γεωργίου, τηλ.
210-5272256 (e-mail georgiouv@ktyp.gr) και κας Μαρίας Μιχοπούλου 210-5272513(e-mail
michopoulou@ktyp.gr).
Η πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.ktyp.gr).
Αναγνωρίζοντας τις κρίσιμες ώρες που περνάμε όλοι και προς διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, είναι δυνατή η αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις
παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Από μέρους μας δεσμευόμαστε για την διαφάνεια της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση των
προσφερόντων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της με
δυνατότητα παράτασης, κατόπιν σχετικού αίτημα της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν
έγγραφης εντολής προς τον ανάδοχο για προσκόμιση συγκεκριμένης ποσότητας( με e-mail).
Για την παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή
παρακολούθησης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από τη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας,
Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της
τιμής, συντάσσεται πρακτικό έρευνας και εκδίδεται η απόφαση ανάθεσης από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση της προμήθειας, ολοκληρώνεται µε την υπογραφή της Σύμβασης.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αμοιβή και δεν
περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
-Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός, από την ημερομηνία προσκόμισης
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών και θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες
φορολογικές κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του άρθρου 44
Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/2019).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΦΕΚ Β’ 969/22-03-2017)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση,
Με εκτίμηση,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης
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