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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:      2024   /    10.2.2021                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 
 

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 
τους Νόμους 3920/2011, 4412/2016, 4270/2014 ως ισχύουν, θα  προβεί σε ανάθεση προμήθειας 2.500 
λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια όπου στεγάζονται  τα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15 
και Ρεθύμνου 16, Αθήνα): 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση προμήθειας 2.500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. 

CPV  09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 2.500,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  600,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 3.100,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  64.08 
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 104/8.2.2021: 
ΩΚΔ446ΨΧΕ3-ΥΛΔ, ΑΔΑΜ 21REQ008111804 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

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 
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 

11/02/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική 
Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 



106 82, τηλ. 210 8200999), αναγράφοντας «Υποβολή 
Προσφοράς» και το θέμα της παρούσας Πρόσκλησης, ή 
ηλεκτρονικά στο oasa@oasa.gr  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

τηλέφωνα 210 8200817  
email: hasounis@oasa.gr 

 

• Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά θα δεσμεύει τον Ανάδοχο για δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες. 

• Η πληρωμή του ποσού θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου και μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. Κατά την πληρωμή μαζί 
με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (Φορολογική 
ενημερότητα -για είσπραξη από Φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης) 

• 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 ανάθεσης.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ 
 
 

 Νικόλαος Αθανασόπουλος 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ.Συμβούλου 
- HR 
- Δ/νση Προμηθειών 

 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 
 

Μαρία Τσέλιου 
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