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ΑΔΑ: 9ΛΑΟΟΡΡΕ-ΜΜΧ

(27306/2020+)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 17/02/2020
Αρ. πρωτ.: 27306
Προς
κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 800 – 1.000 δεσμίδων
(ανάλογα με το κόστος) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 500 φύλλων/80 gr για τις ανάγκες
της

Κεντρικής

Υπηρεσίας

του

Νομικού

Συμβουλίου

του

Κράτους,

συνολικού

προϋπολογισμού 2.400,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχοντας υπόψη:
1) το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα,
2) το ν. 3086/2002 (Α’ 324/2003) «Οργανισμός ΝΣΚ και κατάσταση των Λειτουργών και των
υπαλλήλων του» σε συνδυασμό με το π.δ. 238/2003 (Α’ 214) «Εκτέλεση των διατάξεων περί
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»,
3) το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4) το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
5) την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με αρ. 340/30-08-2004 (Β’ 139) περί
εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση με
αρ. 578/2019 (Β΄ 6/2020)
6) το ν. 4651/2019 (Α΄ 209) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»,
7) την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 3647/10-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΨΒΟΡΡΕ-4ΡΞ),
με την οποία δεσμεύθηκε ποσό 41.400,00 € σε βάρος της πίστωσης του ελαχιστοβάθμιου
αναλυτικού λογαριασμού εξόδων 2410201001 του Ειδικού Φορέα 1023-401-0000000 οικ.
έτους 2020 για την αγορά ειδών γραφικής ύλης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού
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Συμβουλίου του Κράτους

καλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν, με οποιονδήποτε τρόπο, στο
πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ακαδημίας
68, 106 78, Αθήνα) έως και τις 24/02/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ., έγγραφες
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια 800-1.000 δεσμίδων (ανάλογα
με το κόστος) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 500 φύλλων/80 gr για τις ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Οι προσφορές θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως
και 15:00 σε φάκελο, ο οποίος πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα
του υποψηφίου και στην όψη του θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς το Τμήμα

Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων,

Προμηθειών και Συντήρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 800-1.000 δεσμίδων
(ανάλογα με το κόστος) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 500 φύλλων/80 gr για τις ανάγκες
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).
Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τιμολόγιο επί πιστώσει, μέσα σε 30 ημέρες
από την

αποστολή

του, το οποίο θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής

συντασσόμενο από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών – Παραλαβών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίιου του Κράτους.
Μειοδότης θα αναδειχθεί όποιος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 24/02/2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι από την Επιτροπή Προμηθειών – Παραλαβών του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Προέδρου
του Ν.Σ.Κ. με αρ. 13/09-01-2020.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και στη Διαύγεια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ
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