Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ. Φ. 240.2/33650/2020
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα
Τηλ. 213 1306 690
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
των ακολούθων ειδών :
- 40.000 φάκελους λευκούς με αυτοκόλλητο (11,4 Χ 23 cm),
- 200 χάρτινα box περιοδικών (27Χ33Χ15),
- 10 τμχ σπάγγους 200 μέτρων,
- 1.000 τμχ χοντρά λαστιχάκια, πλακέ, 10mm,
- 60 κουτιά συνδετήρες μεταλλικούς, 50mm (συσκευασίες 100 τμχ),
- 100 κίτρινους μαρκαδόρους υπογράμμισης,
- 20 περφορατέρ (20 φύλλων),
- 40 κουτιά ελάσματα (συσκευασίες 250 τμχ),
- 20 συρραπτικές μηχανές χειρός (Νο 64).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν οικονομική προσφορά για τα
ανωτέρω έως την Πέμπτη 30.7.2020, στο email tpapadopoulos[at]synigoros.gr,
αναφέροντας στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας, επωνυμία εταιρείας, ΙΒΑΝ για την
εξόφληση τιμολογίων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρεία.
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις :
- 0,06 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο αρ. 350 του ν. 4412/2016, χαρτόσημο 3% επί της κράτησης και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017)
- Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της
καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
Για ποσά άνω των 1.000,00 € (καθαρή αξία) υπάρχει επιπλέον κράτηση ποσοστού
0,07% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375
παρ. 7 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χαρτόσημο 3% επί της
κράτησης, και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) &
την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ 3335/Β/11.12.2014).
Σημειώνουμε ότι οι φάκελοι θα παραδοθούν στο Εθνικό Τυπογραφείο,
Καποδιστρίου 34 στην Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα είδη στα γραφεία της Αρχής,
Χαλκοκονδύλη 17.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή και γίνονται δεκτές προσφορές
μόνο για το σύνολο των ειδών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη
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