
 

 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Τηλ.:  210 8200818/876 

E-mail: oasa@oasa.gr 

             procurement@oasa.gr 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  17805 / 23-11-2021                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την έκδοση διατακτικών 
τροφής για το προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 281/2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΔΑΜ: 

21REQ009500178) 

 2. Η με αρ. 299/2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 97.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
9ΘΠΞ46ΨΧΕ3-ΩΦΙ, ΑΔΑΜ: 21REQ009559653) 

 3. Η υπ’ αριθμ. 4623/2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Δ46ΨΧΕ3-ΩΗ6) Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 3920/2011, 
4412/2016, 4270/2014 ως ισχύουν, καθώς και το άρθρο 61 του Ν.4850/5.11.2021, θα προβεί στην 
ανάθεση προμήθειας σύμφωνα με το θέμα / αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα και 
αναλύεται στο συνημμένο «Παράρτημα Α»: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Έκδοση διατακτικών τροφής για το προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α. 
Α.Ε. 

CPV  30199770-8 – Κουπόνια φαγητού 

Προϋπολογισμός (Ονομαστική αξία) 
95.784,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  60.02 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 299/2021 ΑΔΑ 
9ΘΠΞ46ΨΧΕ3-ΩΦΙ, ΑΔΑΜ: 21REQ009559653 

Διαδικασία Ανάθεσης άρθρο 269 Ν.4412/2016 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της 
ονομαστικής αξίας. 

Κρατήσεις • 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  
• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

26/11/2021 και ώρα 15:00  
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς συνοδευόμενη από επιστολή 
κατάθεσης σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική Γραμματεία 
του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 
210 8200999), αναγράφοντας «Υποβολή Προσφοράς» και 
το θέμα / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης 

Κανόνες δημοσιότητας Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr 

• Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα  
www.oasa.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα: 210 
8200827/027/843 

 

• Δεκτά στη διαδικασία γίνονται νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ως υπεραγορές τροφίμων 
(Super – Market) και έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία και διαθέτουν τουλάχιστον πενήντα (50) καταστήματα με διασπορά σε όλο το νομό 
Αττικής. 

• Ο προσφέρων οφείλει να έχει εκτελέσει αντίστοιχες προμήθειες κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, 
το οποίο δηλώνει υπευθύνως και είναι σε θέση να αποδείξει με κατάλληλα έγγραφα όταν του 
ζητηθεί. 

• Η Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του 
Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, νομίμως 
υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει ότι: 

o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
o δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση 
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

• Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με έγγραφο που θα του 
κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ.1 και 2 και 74. 

• Ο Ο.Α.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να 
αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

 
 
 





 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ 
 Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου 
- ΓΔΟΥ 
- ΔΑΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 
 

Μαρία Τσέλιου 
 





«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» 
 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Το αντικείμενο της  παρούσας αφορά στην έκδοση διατακτικών τροφής αξίας τεσσάρων ευρώ 
(4,00 €) εκάστη, συνολικής ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα 
τεσσάρων ευρώ (95.784,00 €).  

Το αντικείμενο δύναται να διατεθεί είτε σε ηλεκτρονική μορφή (ήτοι με τη φόρτιση της σχετικής 
αξίας σε προσωπικές ηλεκτρονικές κάρτες του αναδόχου κάθε εργαζόμενου), είτε με τη μορφή 
έκδοσης έγχαρτων διατακτικών, είτε με συνδυασμό και των δύο. 

Η προμήθεια αφορά το ημερολογιακό έτος 2021, ως εκ τούτου, τόσο οι διατακτικές όσο και το 
τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθούν εντός του 2021. 

Η ισχύς των διατακτικών τροφής θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) έτος. 

Η προσφορά αφορά το σύνολο του αντικειμένου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών ή για μέρος των ζητούμενων διατακτικών τροφής. 

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. 

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H οικονομική προσφορά του Προσφέροντος, νομίμως υπογεγραμμένη πρέπει να 
αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Περιγραφή: ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗ 4 ΕΥΡΩ  

 

Ποσότητα: 23.946 τεμάχια  

 

Ονομαστική αξία σε ευρώ: 95.784,00 € 

 

Έκπτωση:  …....% 

 

Συνολική αξία σε ευρώ:  ………………………. € 

 

Χρόνος Παράδοσης:  ……………………………………………… 

 

Τρόπος  Πληρωμής:  ……………………………………………… 

 




