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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεση
«έκδοσης διατακτικών τροφής για το προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»

Προϋπολογισμός 18.580,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη
• Το Νόμο 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών
συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει,
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων εκδοθεισών Κανονιστικών Πράξεων, των λοιπών Διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση έκδοσης διατακτικών τροφής για το
προσωπικό του.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές
ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε σφραγισμένο φάκελο στον Ο.Α.Σ.Α.
(Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Κ. 106 82) μέχρι την αναφερόμενη στην επόμενη παράγραφο
προθεσμία ή να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής ο Ο.Α.Σ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μετσόβου 15, Αθήνα, Υπόψη Κεντρικής
Γραμματείας
ή στο e-mail
oasa@oasa.gr

05/08/2020

με κοινοποίηση στο

vickyk@oasa.gr
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην έκδοση διατακτικών τροφής αξίας 4,00 €
εκάστη, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ
(23.260,00 €).
•
•
•

Η ισχύς των διατακτικών τροφής θα είναι τουλάχιστον για έξι μήνες.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώνοντας την Οικονομική Προσφορά σας, να μας
ενημερώσετε για την προσφερόμενη έκπτωση και τρόπο πληρωμής καθώς και τον
ακριβή χρόνο παράδοσης των διατακτικών τροφής.
Ο Προσφέρων οφείλει να διαθέτει δίκτυο καταστημάτων το οποίο θα πρέπει να αριθμεί
τουλάχιστον πενήντα (50) καταστήματα με διασπορά εντός του νομού Αττικής.
− Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί o διαγωνιζόμενος ο οποίος υπέβαλε τη μεγαλύτερη
έκπτωση στην ονομαστική αξία.
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− Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή για μέρος των ζητούμενων
διατακτικών τροφής.
− Ο ΟΑΣΑ θα αποφασίσει κατά την κρίση του με βάση τις προσφορές που θα
υποβληθούν ποιά θα αποδεχθεί.
− Η παράδοση των διατακτικών θα γίνει στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15,
Αθήνα, 10682) σε συνέχεια συνεννόησης με την αρμόδια Δ/νση.
− Κατά την πληρωμή απαιτούνται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας σε ισχύ.
− Διευκρινίσεις επί του οικονομικού αντικειμένου παρέχονται από τη Δ/νση
Οικον/κής Διαχ/σης, στο τηλ 210 8200827.
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
H οικονομική σας προσφορά, νομίμως υπογεγραμμένη πρέπει να αναφέρει τα
παρακάτω στοιχεία:
Περιγραφή: ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗ 4 ΕΥΡΩ
Ποσότητα: 5.815 τεμάχια
Ονομαστική αξία σε ευρώ: 23.260,00 €
Έκπτωση: …....%
Συνολική αξία σε ευρώ: ………………………. €
Χρόνος Παράδοσης: ………………………………………………
Τρόπος Πληρωμής: ………………………………………………
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Αθανασόπουλος
Για την ακρίβεια
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γρ. Δ/ντος Συμβούλου
- Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
- ΔΟΔ/ΤΕΠ

Μαρία Τσέλιου
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