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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια φορητού GPS υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια προσδιορισμού θέσης 
<1μ)». 

 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ. 774/22.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010821296) πρωτογενές 

αίτημα της εκτελούσας καθήκοντα  α.α. του Διευθυντή του ΟΑΣΠ.  
             β) Η υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.804/27.06.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010821301, ΑΔΑ: 

ΨΚΟΤ46Ψ84Ι-ΚΩΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του ΟΑΣΠ θα προβεί στην προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις του άρθρου 118  του ν.4412/2016 (147Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 (Α΄36), διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμήθειας φορη-
τού GPS υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια προσδιορισμού θέσης <1μ), σύμφωνα με τα ακό-
λουθα στοιχεία:  
 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ : Ο.Α.Σ.Π 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Απευθείας Ανάθεση προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (147Α΄), όπως αντικα-
ταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 
(Α΄36) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 3.225,81 € 

Φ.Π.Α 24% : 774,19 € 

ΚΑΕ : 7131 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ 

: Ξάνθου 32, 154 51, Ν. Ψυχικό 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βά-
σει τιμής.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ 

: Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθε-
σης και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο πρω-
τόκολλο του Οργανισμού (3ος όροφος), επί της οδού 
Ξάνθου 32, Νέο Ψυχικό και η κατάθεσή τους γίνεται, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά 
τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρό-
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θεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται. Ο φάκελος κάθε 
προσφοράς θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του συμμετέχοντος, με την ένδειξη  
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται: 
1. Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, ολογράφως και αριθ-
μητικώς, χωρίς Φ.Π.Α. 
2. Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, ολογράφως και αριθ-
μητικώς, με Φ.Π.Α. 
3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗ-
ΡΩΜΗ: 

: Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους: 

• Αποδεικτικά έγγραφα μη συνδρομής λόγων απο-
κλεισμού. Πριν από την έκδοση της απόφασης ανάθε-
σης της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α  ́74) τα κάτωθι: 
α. Φορολογική Ενημερότητα. 
β. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταί-
ου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώ-
ρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος αφορά 
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσω-
πα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά-
σεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερό-
μενα στην ως άνω παράγραφο. 
δ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπρο-
σώπησης, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος είναι νομι-
κό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμο-
ποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπη-
σης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, α-
ντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότησης σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύ-
στασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των κατα-
στατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξου-
σία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώ-
που. 





 

• Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλη-
σης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοι-
χεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, 
στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφ-
θούν σε αυτή. 
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, 
ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) επιφέρει την ποινή του 
αποκλεισμού. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : α) Ποσοστό 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του v. 4912/22 
(Α’ 59).  
 
Η ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρα-
κράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 
και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου (σύμφωνα με το ν. 4412/2016) (Α΄147) 
και την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969).   
 
β) Ποσοστό  4%  φόρου εισοδήματος επί του καθα-
ρού ποσού, παρακρατούμενου  σε κάθε πραγματο-
ποιούμενη πληρωμή, όπως  προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
γ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετη-
θεί, κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης 
με τον ανάδοχο. 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ : Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΣΠ www.oasp.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 
www.eprocurement.gov.gr 

                                                                           
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                             Ο Διευθυντής του  ΟΑΣΠ                                        
Φ.Δ, Φ.ΔΟΔ, Δ3γ (2)                                                                                      α.α 
Χ.Α., Φ.Α.                                                                          
               
                                                                                                         Δρ Ευαγγελία Πέλλη 
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