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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
TAXYMETAΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την υπ'
αριθμό 15 /20-4-2016 (θέμα 10ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΑΔΑ: ΩΩΟΞΟΞΧΣΞΔΑ), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη εργολάβου ταχυμεταφορών
του Κέντρου, ύψους 8.000 € συν ΦΠΑ για δύο χρόνια.
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι το έργο που αφορά δαπάνες ταχυμεταφορών
(παραλαβή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων προς πολίτες και
υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια) στο Κέντρο για δύο έτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα
γραφεία του Κέντρου που βρίσκονται στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να κατατεθούν σφραγισμένες προσφορές στο Κέντρο όπως περιγράφεται στη
διακήρυξη έως τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Κέντρου.
Η κατακύρωση αφορά το σύνολο των παραρτημάτων:
1) Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη
2) Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελεήμων, 7ο χλμ. Οδού Λαγκαδά - Θεσ/νίκης
3) ΠΑΑΠΑΘ Ο Άγιος Δημήτριος, Τζων Κέννεντυ 62, Πυλαία
4) Ι.Α.Α., Πεύκα Θες/νίκης
5) Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς, Περιφερειακή Οδός Αγίου Γεωργίου
6) ΠΑΜΕΑ Σερρών, Δημητρίου Μαρούλη 43
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7) ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου, Περιοχή Αγίου Νεκταρίου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
Α/Α
ΤΜΧ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
(CPV 64120000-3)
(1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(προ ΦΠΑ)
(2)

ΣΥΝΟΛΟ
(1) Χ (2)

1

Εντός
Ελλάδας
βάρους ως 2.000gr

925

8

7.400

2

Εντός Ελλάδας για
κάθε επί πλέον
1.000gr πέρα από
τα 2.000 gr

200

3

600

ΣΥΝΟΛΟ

8.000

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε προσφορά υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο τοποθετούνται δύο υποφάκελοι: Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στους οποίους
εσωκλείονται εις διπλούν όλα τα σχετικά με την προσφορά δικαιολογητικά.
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι
έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και
ανεπιφύλακτα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει
τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία
θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην
οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό
δημόσιο έγγραφο.
5. Φορολογική Ενημερότητα
6. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπληρώσει, θα υπογράψει και θα σφραγίσει τον παρακάτω
πίνακα:

Πίνακας οικονομικής προσφοράς:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
(CPV 641200003)

ΤΜΧ

1

Εντός Ελλάδας
βάρους
ως
2.000gr

925

2

Εντός Ελλάδας
για κάθε επί
πλέον
1.000gr
πέρα
από τα 2.000 gr

200

Α/Α

(1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(προ ΦΠΑ)
(2)

ΣΥΝΟΛΟ
(1) Χ (2)

ΣΥΝΟΛΟ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών
ψηφίων. Η αμοιβή για τη παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ και βαρύνουν
τον Ανάδοχο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αριθμός
Διακήρυξης Νο 21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
και τα στοιχεία του αποστολέα.
Κατάρτιση σύμβασης - Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την
υπογραφή της προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα:
Α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 5 % επί της αξίας της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί
να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται έκπτωτος και η αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις
προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους
το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με το Κέντρο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων
και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα
Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.
Ποινικές Ρήτρες - αποζημιώσεις
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων του
Κέντρου με υπαιτιότητα του Αναδόχου καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό
της οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4053/2012 καθώς
και η ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2του άρθρου 16 του Ν. 4053/12.
Εμπιστευτικότητα – Απόρρητο ταχυδρομικών υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και
τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που θα
περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών
υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως
εμπιστευτικά.
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σχετικά με τον τόπο και το χρόνο κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων ισχύουν
τα εξής:
1. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ύστερα από τηλεφωνική
εντολή από το Κέντρο και θα γίνεται αυθημερόν η παραλαβή αυτών .
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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1. Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται στη διεύθυνση παραλήπτη που
αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων. Τα αποδεικτικά των αποστολών ή
παραλαβών που θα χρεώνονται στο τιμολόγιο θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου εκτός
από τα απαραίτητα στοιχεία να αναφέρουν την επωνυμία του Κέντρου, την αρμόδια
υπηρεσία, το όνομα του εντολέα υπαλλήλου ολογράφως και την υπογραφή του.
2. Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι σύμφωνα με την
επιλεγμένη υπηρεσία διακίνησης κατά την κατάθεσή τους, από τις Υπηρεσίες των
Φορέων. Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες θα γίνεται
σύμφωνα με την επιλεχθείσα υπηρεσία διακίνησης (την επόμενη εργάσιμη ημέρα), και
με την προϋπόθεση ότι προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι
την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Στην περίπτωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών
περιοχών, η επίδοση θα γίνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες..
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του Κέντρου θα γίνεται με τους όρους που
ακολουθούν:
1. Η αλληλογραφία του Κέντρου θα παραδίδεται μέσα σε συσκευασία κατάλληλης
μορφής, ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην
υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη τα άλλα συναποστελλόμενα ταχυδρομικά
αντικείμενα και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους. Σε
κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την ασφάλεια της
αλληλογραφίας και την παράδοση της στους παραλήπτες στην κατάσταση που
παραδόθηκε από το προσωπικό του Κέντρου.
Στην επιγραφή του φακέλου ή της συσκευασίας θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
• Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση(οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή
εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω αριστερή γωνία της
εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της μεγαλύτερης
διάστασης.
• Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή
ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της
εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της επιφάνειας του αντικειμένου και κατά μήκος της
μεγαλύτερης διάστασης.
Επίσης, στην εμπρόσθια πλευρά των φακέλων, θα τίθεται και η επίσημη σφραγίδα της
αποστέλλουσας Υπηρεσίας, η οποία στις περιπτώσεις των ομαδικών καταθέσεων
δύναται να είναι προεκτυπωμένη στους φακέλους, καθώς και το τύπωμα της
επιλεγόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία γίνεται η επίδοση των ταχυδρομικών
αντικειμένων.
2. Η παράδοση για όλα τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου για τα οποία
απαιτείται επιβεβαιωμένη επίδοση (συστημένη αλληλογραφία, η συστημένη με απόδειξη
παραλαβής) θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο
αντιπρόσωπό του με επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση
των στοιχείων της ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής.
3. Όσον αφορά στην αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να την επιστρέφει στην υπηρεσία που την απέστειλε συμπληρώνοντας
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ένδειξη επί του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται η κατ’ εκτίμηση αιτία επιστροφής
(αλλαγή δ/νσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:
1.Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2.Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
3.Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4.ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των παρακάτω
δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα συντάσσεται από τριμελή
επιτροπή της μονάδας η οποία θα παρακολουθεί το αποτέλεσμα των εργασιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ

