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ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ Ταχυµεταφορών για τη µεταφορά επιστολών & µικροδεµάτων
των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.528,10 µετά του αναλογούντος νοµίµου Φ.Π.Α & 6.877,50 χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έργο: Υπηρεσία ταχυµεταφορών
για τη µεταφορά επιστολών &
µικροδεµάτων των Υπηρεσιών
του ∆ήµου Σερρών

-------------∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση από τον ∆ήµο Σερρών σε εταιρεία Ταχυµεταφορών,
της µεταφοράς επιστολών και µικροδεµάτων των υπηρεσιών του ∆ήµου ενδεικτικού
προϋπολογισµού 8.528,10 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) σύµφωνα µε:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Το αρθ. 209 παρ. 2 & 4 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38 και της παρ. 1 άρθρου 273 και
του άρθρ. 103 παρ. 2γ και του άρθρ. 158 παρ. 4α.
 Τα χρηµατικά όρια των αναθέσεων προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρ. 5
Ν. 4412/2016.
 Με απ΄ ευθείας ανάθεση µπορούν να διενεργηθούν προµήθειες-υπηρεσίες ετήσιας
συνολικής δαπάνης µέχρι 20.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό αριθµό είδους αρχείου
ειδών του ΕΠΠ (άρθρ. 118 Ν.4412/2016).
 Η δηµοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται κατά το
άρθρο 122 µε την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει η
δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185)ΕΚΠΟΤΑ µέχρι 31-122017 ή 31-12-2020.
 Τον Ν.4441/2016 άρθ. 22 µε το οποίο τροποποιούνται τα άρθρ. 61, 118, 79, 93 του Ν.
4412/2016.
 Το άρθρ. 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
 Τον Ν 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) πλην των άρθρων 132-133-134 µε την
τροποποίηση του Ν.4412/2016.
 Τον ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων
Του Π.∆. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις.
 Με την απόφαση 2/42053/0094/2002 (ΦΕΚ.1033Β’) αναπροσαρµόσθηκε το
προβλεπόµενο από τη διάταξη του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ.204Α’)
χρηµατικό ποσό σε 2.500,00 ευρώ, από όπου απαιτείται η κατάρτιση δηµόσιας
σύµβασης να γίνεται µε ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο και το άρθρο 130 του Ν. 4270/14
(ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’).
 Τον Ν. 3852/2010 “Πρόγραµµα Καλλικράτης”.
 Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/τΑ /22-11-2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες.
 Την καταχώρισή αιτηµάτων, προκηρύξεων, συµβάσεων, πληρωµών στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
(άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012).
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 Ο αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) του σχετικού αιτήµατος και της σύµβασης
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εφόσον έχουν προϋπολογισµό ύψους
ίσου ή µεγαλύτερου των 1ευρώ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011), όπως τροποποιήθηκε.
 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 282), όπως ισχύει τροποποιηθέν µε
το άρθρο 1 του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν.2668/1998 …διατάξεις». (Α΄ 229), σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφ. κ΄ του ν. 2668/1998, όπως το
εδάφιο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3185/2003.
 Ν. 4053/12 (ΦΕΚ 44/07.03.2012 τεύχος Α'): Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,
θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, άρθρα 6, 7, 12, 13, 21.

 Την απόφαση Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών µε αριθµ. 74196/1885/2005 (ΦΕΚ 1887 Β΄)
Aνώτατα όρια βάρους και τιµής των αποκλειστικών¨ υπηρεσιών του φορέα παροχής της
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας», σύµφωνα µε την οποία αλληλογραφία <= 50 γραµµ. µε
τιµή µικρότερη από δυόµιση φορές το βασικό τέλος η ΕΛΤΑ ΑΕ παραµένει φορέας παροχής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, µέχρι την 31-12-2028.
Η ταχυδροµική αγορά στην Ελλάδα αποτελείται από δύο τοµείς: α) τον τοµέα καθολικών υπηρεσιών
β) τον τοµέα ταχυµεταφορών.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καθολικές Υπηρεσίες
Αποκλειστικός τοµέας ΕΛΤΑ
Αλληλογραφία µέχρι <=50γρ., µε τιµή µικρότερη από δυόµισι φορές το βασικό τέλος
Απελευθερωµένος τοµέας
Αλληλογραφία µεταξύ 50γρ – 2 κιλά
Εφηµερίδες, βιβλία έως 2 κιλά
∆έµατα έως 20 κιλά
Ταχυµεταφορές
Ειδική επείγουσα διαβίβαση αλληλογραφίας έως 35 κιλά
Ανταλλαγή εγγράφων
Τις εργασίες του απελευθερωµένου τοµέα
Η επιλογή για ταχυµεταφορές, θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µετά από διαβούλευση µε
υπάρχουσες εταιρείες στην έδρα του ∆ήµου και πρόσκληση ενδιαφέροντος. ∆εκτές γίνονται
µόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονοµική
προσφορά. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συµπληρώσει το τιµολόγιο προσφοράς που
επισυνάπτεται ή άλλο παρόµοιο µε αυτό έγγραφό του.
Ο συνολικός προϋπολογισµός θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6221.002
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης για την συγκεκριµένη εργασία ορίζεται ένα (1) έτος
από την υπογραφή της και µπορεί να παραταθεί για έξι (6) µήνες ακόµη µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου είναι αυτός που θα προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης βάσει τιµής προσφορά. Οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι
πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην
µελέτη και ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρον την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης βάσει τιµής προσφορά.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ>50 γρ.
1
2
3

Εντός Σερρών
Εντός Νοµού Σερρών
Υπόλοιπη Ελλάδα
∆ΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 500 gr

1
2

ΤΕΜ.
100
150
150
ΤΕΜ.

Εξωτερικού Εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Εξωτερικού Εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπόλοιπη Ευρώπη και
χώρες Μεσογείου

20
5

ΤΙΜ.ΜΟΝ.
2,00
2,000
0
2,00
ΤΙΜ.ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ
400,00
300,00
300,00
ΣΥΝΟΛΟ

23.00

460,00

30,50

152,50

Εξωτερικού, Καναδά-ΗΠΑ
Εξωτερικού, Μέση Ανατολή- Άπω
Ανατολή

2
1

40,00
40,00

80,00
40,00

5

Εξωτερικού, Υπόλοιπες χώρες

2

40,00

80,00

ΤΕΜ.

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

Εντός Σερρών
Εντός Νοµού Σερρών
Υπόλοιπη Ελλάδα
Εξωτερικού Εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Εξωτερικού Εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπόλοιπη Ευρώπη και
χώρες Μεσογείου

50
50
100

2.00
2,00
2,00
35.00

100,00
100,00
200,00
700,00

45,00

225,00

Εξωτερικού, Καναδά-ΗΠΑ
Εξωτερικού, Μέση Ανατολή- Άπω
Ανατολή
Εξωτερικού, Υπόλοιπες χώρες

2
1

100,00
100,00

200,00
100,00

2

100,00

200,00

ΤΕΜ.

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

∆ΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ∆ΥΟ ΚΙΛΑ
1
2
3
4
5

6
7
8

∆ΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΥΟ έως ∆ΕΚΑ
ΚΙΛΑ
1
2
3
4

Εντός Σερρών
Εντός Νοµού Σερρών
Υπόλοιπη Ελλάδα
Εξωτερικού Εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης

20
5

20
20
50
10
4

2,50
ανά
επιπλέον
κιλό

3
4

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
για 10 κιλά
170,00
170,00
450,00
700,00

Εξωτερικού Εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπόλοιπη Ευρώπη και
χώρες Μεσογείου

6

Εξωτερικού, Καναδά-ΗΠΑ

2

7

Εξωτερικού, Μέση Ανατολή- Άπω
Ανατολή
Εξωτερικού, Υπόλοιπες χώρες

1

8

5

2,50
ανά επιπλέον κιλό

5

2

500,00
250,00
500,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

5

500,00

6.877,50
1.650,60
8.582,10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ Σερρών
-------------∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 ΤΚ 62100

Έργο: Υπηρεσία ταχυµεταφορών
για τη µεταφορά επιστολών &
µικροδεµάτων των Υπηρεσιών
του ∆ήµου Σερρών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1
2
3

Εντός Σερρών
Εντός Νοµού Σερρών
Υπόλοιπη Ελλάδα
∆ΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 500 gr

1
2

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

2
1

5

Εξωτερικού, Υπόλοιπες χώρες

2

6
7
8

1
2
3
4

ΤΕΜ.

Εντός Σερρών
Εντός Νοµού Σερρών
Υπόλοιπη Ελλάδα
Εξωτερικού Εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Εξωτερικού Εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπόλοιπη Ευρώπη και
χώρες Μεσογείου

50
50
100

Εξωτερικού, Καναδά-ΗΠΑ
Εξωτερικού, Μέση Ανατολή- Άπω
Ανατολή
Εξωτερικού, Υπόλοιπες χώρες

2
1

∆ΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΥΟ έως ∆ΕΚΑ
ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ
για 10 κιλά

5

Εξωτερικού, Καναδά-ΗΠΑ
Εξωτερικού, Μέση Ανατολή- Άπω
Ανατολή

5

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

20

3
4

1
2
3
4

ΣΥΝΟΛΟ

100
150
150

Εξωτερικού Εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Εξωτερικού Εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπόλοιπη Ευρώπη και
χώρες Μεσογείου

∆ΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ∆ΥΟ ΚΙΛΑ

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

20
5

2
ΤΕΜ.
20
20
50

Εντός Σερρών
Εντός Νοµού Σερρών
Υπόλοιπη Ελλάδα
Εξωτερικού Εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης

10
6

2,50
ανά
επιπλέον
κιλό

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ>50 γρ.

Εξωτερικού Εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπόλοιπη Ευρώπη και
χώρες Μεσογείου

6

Εξωτερικού, Καναδά-ΗΠΑ

2

7

Εξωτερικού, Μέση Ανατολή- Άπω
Ανατολή
Εξωτερικού, Υπόλοιπες χώρες

1

8

5

2,50
ανά επιπλέον κιλό

5

2
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

Σέρρες …../……/2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο Αντικείµενο της υπηρεσίας
Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι η επιλογή εταιρείας ταχυµεταφορών (courier) για τη
µεταφορά επιστολών και µικροδεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών. Η επιλογή θα
γίνει µε απευθείας ανάθεση µετά από διαβούλευση και µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος
και υποβολή ενσφράγιστων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης σε αυτόν που θα
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης βάσει τιµής προσφορά, σε κάθε
υπηρεσία και στο σύνολο του προϋπολογισµού.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της ανάδειξης αναδόχου υπάγεται στις διατάξεις
τροποποιήθηκε.

του Ν. 4412/2016, όπως

Άρθρο 3ο ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όσοι έχουν τις απαιτούµενες άδειες,
(ταχυµεταφορές Γενική Άδεια από την ΕΕΤΤ & απελευθερωµένο τµήµα καθολικής υπηρεσίας
Ειδική Άδεια από την ΕΕΤΤ)
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
 (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί,
εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το
αντικείµενο της παρούσας προµήθειας.
 (β)Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους
όρους.
 (γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών.
2. ∆εν γίνονται δεκτοί:

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς
το ∆ηµόσιο.
 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
 Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4 ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1. Οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν την οικονοµική προσφορά τους ενσφράγιστη.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι:
o Είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων)
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o Η παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας να γίνεται (5) πέντε ηµέρες την εβδοµάδα
πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.
o Η περισυλλογή και µεταφορά από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, µπορεί να γίνεται
και πέραν της µιας φοράς ηµερησίως.
o Το δίκτυο
τους πρέπει να έχει αποκλειστικούς αντιπροσώπους
πανελλαδικά και να µη χρεώνει χιλιοµετρικές επιβαρύνσεις σε κανένα
προορισµό της Ελλάδος.
o Η διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων γίνεται στη διεύθυνση του
παραλήπτη µε την προϋπόθεση ότι η ∆ιεύθυνση αναγράφεται σωστά και
πλήρως στο ταχυδροµικό αντικείµενο.
o Ο χρόνος παράδοσης για τα ενταύθα θα πρέπει να είναι δύο (2)
ώρες µετά το χρόνο παραλαβής από το ∆ήµο.
o Ο χρόνος παράδοσης για άλλες πόλεις της χώρας θα πρέπει να είναι η
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
o Οι αποστολές στο εξωτερικό θα γίνονται µε γνωστές και αξιόπιστες
εταιρείες.
o Το σύστηµα
ανίχνευσης των αποστολών θα πρέπει
να είναι
σύγχρονο, έτσι ώστε να ξέρουµε ανά πάση στιγµή την παραλαβή και την
ώρα παράδοσής τους.
o Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να λειτουργεί πρωί και απόγευµα.
o Όλες οι αποστολές θα πρέπει να είναι ασφαλισµένες.
3. ∆εν απαιτούνται λοιπά δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος υποβολής οικονοµικών προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται ως εξής:
Σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος φέρει τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα στοιχεία
του ∆ήµου ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
---------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
«Υπηρεσία ταχυµεταφορών για τη µεταφορά επιστολών &
µικροδεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
: ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
και πρωτοκολλείται.
Οι τιµές των προαναφερόµενων εργασιών στην παρούσα δίδονται σύµφωνα µε το
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι τιµές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ ξεχωριστά του αναλογούντος νοµίµου Φ.Π.Α. στο οποίο
υπάγεται η υπηρεσία - εργασία.
Στην τιµή θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλη κράτηση µε την οποία νόµιµα επιβαρύνεται.
Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια, όπως ορίζεται
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στην παρούσα, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος ο πάροχος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης βάσει τιµής προσφορά, η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των
υπηρεσιών.

Η συνολική ετήσια δαπάνη δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος των 8.528,10 ευρώ
µετά του αναλογούντος νοµίµου Φ.Π.Α & 6.877,50 χωρίς ΦΠΑ και ξεχωριστά την
προϋπολογιζόµενη δαπάνη κάθε εκδήλωσης
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Οι τιµές µονάδος θα είναι σταθερές καθ’ όλη την χρονική διάρκεια των υπό εκτέλεση
εργασιών και πάντα σύµφωνες µε την αρχική προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων.
2. Η τήρηση των προδιαγραφών των ταχυµεταφορών.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών
κρίνεται ως
απαράδεκτη.
6. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο αριθµός των επιµέρους τεµαχίων των
επιστολών και δεµάτων µπορεί να τροποποιείται εντός του συνολικού
προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ικαιολογητικά αναδόχου
Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών, ο ανάδοχος (ηµεδαπό ή αλλοδαπό
πρόσωπο), υποχρεούται να προσκοµίσει στην επιτροπή όλα τα απαιτούµενα παρακάτω
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη πληρότητας αυτών η επιτροπή θα προβεί στην ανάδειξη
του νέου αναδόχου που προσέφερε την αµέσως επόµενη συµφερότερη τιµή και ο οποίος θα
πληροί τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Α/Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2.

Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται
στην παρ.1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
• Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του.
-Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

4.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τους φόρους και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή
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αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών(µε κατάσταση προσωπικού),
-Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
• ∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
• ∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
• Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του.
-Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη
δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της
υπογραφής του από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στην ένορκη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την
Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Κυρίως Φακέλου ∆ικαιολογητικών».
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά του αναδόχου ή η
προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφεροµένου από το διαγωνισµό.
Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των υπηρεσιών, η
νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές
προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο Άρνηση υπογραφής της σύµβασης
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί οφείλει υποχρεωτικά να προσέλθει µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος.
Εάν ο ανάδοχος µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός είκοσι (20)
ηµερών από της γνωστοποίησης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτήν εφ' όσον δεν συµµορφώνεται προς τις συµβατικές του
υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ιάρκεια της σύµβασης - Χρόνος εκτέλεσης εργασιών.
Οι αναφερόµενες στην παρούσα µελέτη υπηρεσιών «Επιλογή Εταιρείας ταχυµεταφορών
για τη µεταφορά επιστολών & µικροδεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών», θα
ξεκινήσουν να εκτελούνται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και η
έναρξη της ισχύος της σύµβασης θα είναι άµεση κατόπιν της υπογραφής της, από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη.
Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης της υπηρεσίας, ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της
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σύµβασης και για ένα ηµερολογιακό έτος, η δε προθεσµία ολοκλήρωσης των εργασιών για
την παροχή υπηρεσίας καθορίζεται σε διάστηµα τέτοιο ώστε να υλοποιηθούν όλες οι
παραδόσεις από την ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης. Οι παραλαβές και παραδόσεις
θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης µε τα αρµόδια γραφεία.
Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται στην πλήρη απορρόφηση του ανωτέρω ενδεικτικού
προϋπολογισµού, κατά την διάρκεια της παρούσας σύµβασης,
ΑΡΘΡΟ 10Ο Χρόνος και τόπος παράδοσης των αποστολών
Ο µειοδότης υποχρεούται να παραδίδει τις επιστολές και τα µικροδέµατα µέσα στα
χρονικά περιθώρια µε τον τρόπο που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι
αποστολές θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο δε µειοδότης
δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοσή τους. Η παραλαβή των αποστολών θα γίνεται
από τις Υπηρεσίες που έχουν ανάγκη διακίνησης εγγράφων ή δεµάτων.
Ο µειοδότης υποχρεούται να παραλαµβάνει
από την οποία ειδοποιείται.

άµεσα τις αποστολές από την Υπηρεσία

O µειοδότης µε πλήρη ευθύνη, θα πρέπει να τηρεί τα αποδεικτικά των αποστολών ή
παραλαβών για την πληρωµή του. Σε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα
στοιχεία του παραλήπτη / αποστολέα ως εξής:
Επωνυµία: ∆ήµος Σερρών
Αρµόδια υπηρεσία: π.χ. τµ. Προµηθειών
Εντολέας: όνοµα υπαλλήλου και την υπογραφή του ολογράφως
ΑΡΘΡΟ 11ο Υποχρεώσεις αναδόχου στις ταχυδροµικές υπηρεσίες
Φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες οφείλουν:
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.
β. Να διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση όλων των χρηστών, επιτρέποντας την πρόσβαση
σε προσιτές τιµές.
γ. Να λαµβάνουν µέτρα ώστε να µη διακυβεύεται η εθνική άµυνα και ασφάλεια.
δ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
ε. Να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία.
ζ. Να τηρούν και να δηµοσιοποιούν Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).
η. Να καταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη όπως αυτά ορίζονται κάθε
φορά, καθώς και τα τέλη χρηµατοδότησης του κόστους της καθολικής υπηρεσίας.
θ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.
ι. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδροµικών υπηρεσιών τους σε όλη τη διάρκεια
ισχύος της άδειάς τους και να εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σηµείων πρόσβασης των
χρηστών σε όλη την Επικράτεια.
ια. Να διασφαλίζουν ότι τα τιµολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού
και τους κανόνες διαφάνειας & δηµοσιεύονται καταλλήλως & κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ, να
είναι ενιαία σε όλη τη χώρα.
ιβ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε χρονικά περιθώρια και λεπτοµέρεια που έχει καθορίσει η
Ε.Ε.Τ.Τ., εµπιστευτικά και κατόπιν αιτήµατος της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε απαραίτητη πληροφορία και
στοιχείο προς έλεγχο συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, την εκτέλεση των
αποφάσεών της βάσει αυτού του νόµου, καθώς και για σαφώς καθορισµένους στατιστικούς
σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά µε
την παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
2. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν ταχυδροµικές
υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:
α. Να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς και να εφαρµόζουν λογιστικό διαχωρισµό ώστε να
γίνεται σαφής διάκριση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι µέρος της ειδικής άδειας
και για αυτές που δεν είναι.
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β. Να παρέχουν την καθολική υπηρεσία, εφόσον ορίζονται προς τούτο συµµορφούµενοι µε
τα τεχνικά πρότυπα που εφαρµόζονται στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και τα
οποία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
γ. Οι υπηρεσίες να παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 12ο Υποχρεώσεις αναδόχου στις συµβατικές υποχρέωσεις
Ο ανάδοχος µειοδότης ευθύνεται και εγγυάται την τήρηση των συµφωνηθέντων.
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των κατά τόπους
υπευθύνων και θα είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο και το απασχολούµενο προσωπικό.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, το σύνολο ή τµήµα της σύµβασης σε τρίτους. Σε
περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή σε
κάθε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε
βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας
για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο.
4. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν υπαιτιότητα του αναδόχου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις ή αστυνοµικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων για όλο το
απασχολούµενο προσωπικό στην ανατιθέµενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και µόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούµενο, για την παροχή
υπηρεσίας, προσωπικό µε πλήρη κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους ελληνικούς
νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία) και τις διατάξεις για ακριβές
ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων κ.λπ. και ευθύνεται δε µόνη
και αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από τα παραπάνω.
7. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς
αναγνωρισµένα πρότυπα και τις διατάξεις για την περιβαλλοντική εργασία και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της τεχνικής έκθεσης της παρούσας.
9. Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των ιδιοτήτων των υπηρεσιών µε τους όρους των
παρουσών τεχνικών προδιαγραφών και ο έλεγχος των εργασιών, διενεργείται έλεγχος από
την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας των παρεχόµενων
υπηρεσιών µε τους όρους της σύµβασης.
10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ∆ήµος κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύµβασης
έχει το δικαίωµα να επιβάλλει προφορικές & έγγραφες συστάσεις. Εάν παρά ταύτα ο
εργολάβος εξακολουθεί να µην τηρεί τους όρους της σύµβασης, µπορεί να κινηθεί η
διαδικασία κήρυξης του σε έκπτωτο σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. Η απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου µε βάση την οποία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη παραλαβής.
11. Η πληρωµή στον ανάδοχο γίνεται µε την προσκόµιση του τιµολογίου για την εκτέλεση των
αντίστοιχων εργασιών, ύστερα από το πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών από το
αρµόδιο όργανο του ∆ήµου και µε την προσκόµιση τιµολογίου του αναδόχου. Η πληρωµή θα
γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό συνέδριο µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
12. Η καθορισθείσα αµοιβή είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική ολοκλήρωση
της παρεχόµενης υπηρεσίας. Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συµφωνηθείσας
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αµοιβής και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίµου της υπηρεσίας που θα
παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 13Ο Υπέρβαση χρόνου παραλαβής και παράδοσης
Σε περίπτωση που η αποστολή παραληφθεί ή παραδοθεί εκπρόθεσµα µε
αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του αναδόχου και για άµεση ευθύνη του προς τον ∆ήµο, ο
∆ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην υπ΄ αριθµ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ(ΦΕΚ 1412/10-6-2013).
ΑΡΘΡΟ 14Ο Ασφάλιση παραλαβής – παράδοσης
Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται
µέσω
του
Αναδόχου
και
εντάσσεται
στα προς µεταφορά είδη, είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή (όχι
λόγω καθυστέρησης παράδοσης), ως εξής: µέχρι του ποσού των 50 € αν πρόκειται για
έγγραφα και µέχρι του ποσού των 200 € αν πρόκειται για αντικείµενα, ποσά στα οποία
ρητά περιορίζεται η ευθύνη του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 15Ο Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των αποστολών από και προς το ∆ήµο, θα γίνει µετά τη σύνταξη του
πρωτοκόλλου παραλαβής και για όσες αποστολές πραγµατοποιηθούν.
ΑΡΘΡΟ 16Ο Επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση της σύµβασης
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης
επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Ν.4412/2016.

Σέρρες 29-11-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η

ΜΠΙΤΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
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