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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ενός (01) σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop) με οθόνη για τις
ανάγκες του γραφείου έκδοσης πλοηγικών τελών Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας
1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει ό,τι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
προμήθειας ενός (01) σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop) με οθόνη για τις ανάγκες του
γραφείου έκδοσης πλοηγικών τελών Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.
2. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των επτακοσίων ευρώ
# 700,00€ # συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και Φ.Π.Α.
3. Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τελικής χαμηλότερης τιμής.
4. Η ανωτέρω προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή αφορά αποκλειστικά το γραφείο έκδοσης και
είσπραξης πλοηγικών τελών του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον υποψήφιο ανάδοχο
τιμή είναι οι εξής:
 4% επί της καθαρής αξίας υπέρ Μ.Τ.Ν.
 2% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν .
 2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Ν.& Ε.Λ.Ο.Α.Ν.
 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ Α.Ε.Π.Π.
 3% χαρτόσημο επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.
 20% υπέρ ΟΓΑ επί του αθροίσματος των ανωτέρω χαρτοσήμων.
Επί της τιμολογιακής αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 4%.(παρ.1 του άρθρ.24 του Ν.2198/1994-ΦΕΚ Α΄43/22-03-1994),αποδίδεται στη
Δ.Ο.Υ και χορηγείται σχετική βεβαίωση στον προμηθευτή από την Υπηρεσία μας.
5. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας από Τριμελή Επιτροπή οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής προμηθειών για λογαριασμό του Κ.Λ/Χ Καβάλας/Πλοηγικού Σταθμού και την

έκδοση τιμολογίου στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού.
Η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον προϋπολογισμό Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.)
Κ.Α.Ε. 7123στ οικονομικού έτους 2021/Παγία Προκαταβολή Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα
Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Λ/Χ Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού, Τ.Κ.: 65 403
Καβάλα, 2ος όροφ, γραφ.09, τηλ/νο: 2513-505420, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά
αυτοπροσώπως, ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, εντός
σφραγισμένου φακέλου επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου
μέχρι και την 19-11-2021 και ώρα 13:30μ.μ , όπου και θα εξετασθούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς
Επιτροπής Υπηρεσία μας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού.
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