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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
2.
Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ226/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.
Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α/10)
4.
Τις
διατάξεις
του
Π.Δ.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016
«Αναλήψεις
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5.
Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά με την
παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
6.
Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.
7.
Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου
για προμήθειες και εργασίες».
8.
Τις διατάξεις του N. 4013/2011-ΦΕΚ204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις.»
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9.
Την με αριθ.35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
10.
Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11.
Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ
Β΄390) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».
12.
Το ΠΔ 161/2000 ‘’Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.
Την αρ.27/2011 εγκύκλιο (αρ.πρ.13808/22-3-2011) του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την
οποία η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθούν να εντάσσονται στους προϋπολογισμούς
των Περιφερειών.
14.
Τον Ν.4053/2012 (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής
αγοράς. Θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15.
Τον αριθ.686/065/26-3-2013 (ΦΕΚ 1876/Β/31-07-2013) Κανονισμό Ειδικών
αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
16.
Τον Κανονισμό Γενικών αδειών Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
(Κανονιστική Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 686/064/13) ΦΕΚ 1700/Β/2013.
17.
Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
18.
Την αρ.2520/2017 (ΑΔΑ:6ΖΛΣ7ΛΛ-71Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της
ΠΕ Κιλκίς για το έτος 2018.
19.
Την αρ.340/2017(ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την
έγκριση του προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2018.
20.
Την αριθμ.756/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΗΓ7ΛΛ-ΖΨΗ, ΑΔΑΜ: 18REQ002607441)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με αρ.624 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ.
21.
Την αρ.108/2018 (ΑΔΑ: 72Ρ97ΛΛ-6ΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αναγκών
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Ταχυμεταφορών της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 2018 της
Π.Ε Κιλκίς από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 0823 σε βάρος του προϋπολογισμού
2018 της ΠΕ Κιλκίς.
22.
Την ανάγκη υπογραφής σύμβασης με εταιρεία παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Κιλκίς καθώς και των Δ/νσεων
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2018 προϋπολογισμού 16.951,61€ χωρίς ΦΠΑ
24%.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την ανάθεση
κάλυψης των αναγκών για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς για το
έτος 2018.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό
των 16.951,61 € χωρίς Φ.Π.Α 24% ή 17.660,00 € με ΦΠΑ 24% (Οι Ταχυδρομικές
Υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ ενώ οι Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς με ΦΠΑ
24%).
Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
Η κατανομή του προϋπολογισμού γίνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
14.000,00 € (ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
μικρού
μεγέθους

Επιστολική
αλληλογραφία

Επιστολές
μεγάλου
μεγέθους

Επιστολές
ογκώδεις
και
ακανόνιστες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΒΑΡΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
(σε
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΔΕΝ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΜΧ
γρμ)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΦΠΑ)

Μέχρι
20
Μέχρι
50
Μέχρι
100
Μέχρι
100
Μέχρι
200
Μέχρι
1000
Μέχρι
500
Μέχρι
1000
Μέχρι

6.000
850
150
1.300
480
200
80
80
80
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2000
Κατεπείγοντα
Συστημένα

Ειδικές
Διαχειρίσεις
(επιβαρύνονται
Απόδειξη
με πάγιο τέλος
παραλαβής
ανά μονάδα)
Μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας
Αποστολές στο εξωτερικό

100
1500

70
4
20
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ
(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.660,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ Φ.Π.Α 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΡΟΣ
(σε γρμ)

Επιστολική αλληλογραφία
Επιστολική αλληλογραφία
Ειδικές
διαχειρίσεις(επιβαρύνονται
με βασική χρέωση ανά
μονάδα)

μέχρι
1.000
άνω των
1.000
πρωινή
παράδο
ση

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΧ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ

1260
400

40
ΣΥΝΟΛΟ

Για τις αποστολές άνω των (1.000 γρμ) του Πίνακα 2 θα πρέπει να δοθεί η
προσφορά του υποψηφίου για κάθε επιπλέον κιλό αποστολής. Για τις ανάγκες της
αξιολόγησης του διαγωνισμού οι αποστολές άνω των 1.000 γρμ θα θεωρηθούν έως
2.000 γρμ προκειμένου να υπολογιστεί και να προκύψει η χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή.
Μειοδότης είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη συνολική προσφορά ανά
Πίνακα/Παράρτημα.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής
συμμετοχής.
Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα
εκτείνεται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως ποσοτήτων και σε
κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2018.
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Δίνεται το δικαίωμα υποβολής προσφοράς είτε και για τους ανωτέρω δύο (2)
Πίνακες είτε για έναν (1) από αυτούς, το δε ενδιαφέρον του υποψηφίου μειοδότη
θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην Προσφορά του.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.- ΠΕ Κιλκίς και συγκεκριμένα το Φ.
721 ΚΑΕ 0823 ΚΑΠ Λειτουργικά σύμφωνα με την αριθμ.756/31-01-2018
(ΑΔΑ:ΨΒΗΓ7ΛΛ-ΖΨΗ, ΑΔΑΜ:18REQ002607441) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ύψους 17.660,00€.
Αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης αποτελεί το «Σχέδιο Σύμβασης» που θα
υπογραφεί. Ως «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» μπορεί να
χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω πίνακες 1 και 2.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Κιλκίς .
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν:
α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
β) Συνεταιρισμοί.
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας:
α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του
Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν
να αποκλειστούν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
γ) δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
δ) δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε) δηλώνεται ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους του
οικονομικού φορέα για στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν. 4412/2016.
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στ) δηλώνεται ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.
ζ) Δηλώνεται ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νομικού προσώπου.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι και 12-02-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο γραφείο του
Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων της
ΠΕ Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλ. 2341350157 (Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα).
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση των Δελτίων
Παροχής Υπηρεσιών και αναλυτική κατάσταση διακινούμενης αλληλογραφίας, για
τον αντίστοιχο δεδουλευμένο μήνα και αφού υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο
παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
Για κάθε Δ.Π.Υ. ο ανάδοχος θα προσκομίζει μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου ΑΦΕ
και μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου ασφαλιστική ενημερότητα από τον
ασφαλιστικό φορέα.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στo Κιλκίς σήμερα, την …………., ημέρα…………, στο Διοικητήριο της ΠΕ Κιλκίς,
Αν.Παπανδρέου 3 και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κιλκίς, μεταξύ:
α) Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ, Αν. Παπανδρέου 3, 61100,Κιλκίς, με Α.Φ.Μ. 997612598 (Ζ΄ΔΟΥ Θεσ/νίκης),
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΑΝΔΡΕΑ ΒΕΡΓΙΔΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΚΙΛΚΙΣ, και
β) της εταιρίας ……………………………………………………………………………….
Ο πρώτος των συμβαλλομένων:
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.
Κιλκίς για το έτος 2018.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με
τη διακίνηση των αποστελλομένων Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΠΕ Κιλκίς με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του επιστολικού ταχυδρομείου και των δεμάτων και
συγκεκριμένα: για τα προορισμού εσωτερικού τη διανομή & επίδοσή τους σε όλο το
δίκτυο της στην Ελληνική Επικράτεια ενώ για τα προορισμού εξωτερικού την
προώθησή τους στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των άλλων χωρών, προκειμένου να
διανείμουν & επιδώσουν αυτά.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της σύμβασης εκτείνεται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού,
ανεξαρτήτως ποσοτήτων και μέχρι 31/12/2018.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι
ενδεικτικές και τίθενται μόνο για λόγους σύγκρισης των προσφορών και επιλογής
του αναδόχου.
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της και υπάρχει
δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο μηνών, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο
μέρη και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
14.000,00 € (ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α.)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιστολική
αλληλογραφία

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΒΑΡΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
(σε
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΔΕΝ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
γρμ)
ΤΜΧ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΦΠΑ)

Μέχρι
20
Επιστολές
Μέχρι
μικρού
50
μεγέθους
Μέχρι
100
Μέχρι
100
Επιστολές
Μέχρι
μεγάλου
200
μεγέθους
Μέχρι
1000
Μέχρι
500
Επιστολές
ογκώδεις
Μέχρι
και
1000
ακανόνιστες Μέχρι
2000
Κατεπείγοντα
Συστημένα

Ειδικές
Διαχειρίσεις
(επιβαρύνονται
Απόδειξη
με πάγιο τέλος
παραλαβής
ανά μονάδα)
Μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας
Αποστολές στο εξωτερικό

6.000
850
150
1.300
480
200
80
80
80
100
1500

70
4
20
ΣΥΝΟΛΟ

Οι ποσότητες ανά είδος δύναται να ξεπεραστούν χωρίς την υπέρβαση της συνολικής
αξίας της σύμβασης των ………………… €.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ
(ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.660,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ Φ.Π.Α 24%.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΡΟΣ
(σε γρμ)

Επιστολική αλληλογραφία
Επιστολική αλληλογραφία
Ειδικές
διαχειρίσεις(επιβαρύνονται
με βασική χρέωση ανά
μονάδα)

μέχρι
1.000
άνω των
1.000
πρωινή
παράδο
ση

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΧ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ

1260
400

40
ΣΥΝΟΛΟ

Οι ποσότητες ανά είδος δύναται να ξεπεραστούν χωρίς την υπέρβαση της συνολικής
αξίας της σύμβασης των ………………… € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των Δελτίων Παροχής
Υπηρεσιών και αναλυτική κατάσταση διακινούμενης αλληλογραφίας, για τον
αντίστοιχο δεδουλευμένο μήνα και αφού υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο
παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών προς την ΠΕ
Κιλκίς, το οποίο θα συνοδεύεται από την αναλυτική κατάσταση – ημερολόγιο, στην
οποία θα αναγράφονται ενδεικτικά τα εξής: ημερομηνία κατάθεσης, γραφείο
εξυπηρέτησης, επωνυμία αποστολέα –παραλήπτη, πόλη προέλευσης-προορισμού,
περιγραφή αντικειμένου, ποσότητα/βάρος, τιμή μονάδας, τέλη-χρεώσεις
βασικών/ειδικών διαχειρίσεων, συνολικό ποσό.
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με τις Υπηρεσίες, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η
εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα
εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση
του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού για την υλοποίηση του Έργου,
καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
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τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων
από αυτών προσώπων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στις Υπηρεσίες ή σε τρίτους από
την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την
αποκατάστασή της.
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 των Υπηρεσιών.
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
Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται
απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να
προσδιοριστεί εκ των προτέρων.
Οι Φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης δεν
έχουν υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής και των Φορέων για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Φορέων.
Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τους Φορείς ως εμπιστευτικά.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας των
Φορέων, σύμφωνα και με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που διαθέτει και έχει εγκριθεί από την Αρχή Διασφάλισης
Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει
ότι και οι υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις
παραπάνω υποχρεώσεις.
Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση
στην αλληλογραφία των Φορέων ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.
Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) των Φορέων που θα περιέλθουν στην
αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.
Ο Ανάδοχος και οι Φορείς κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην
αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Ο Ανάδοχος και οι Φορείς αποκαλύπτουν
εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το
περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει
και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι
οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που οι
Φορείς θα παραδώσουν στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την
εκτέλεση της Σύμβασης.
Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του.
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία στους
χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που
ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε
άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τους Φορείς για τα μέτρα που παίρνει
στην κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, οι Φορείς διατηρούν το δικαίωμα
να κάνουν χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να
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κοστολογήσουν και να απαιτήσουν πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες,
θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχουν κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης
να ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή όταν συντρέχουν λόγοι για την καταγγελία
της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων
του Δημοσίου 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. 2 του άρθρου
16 του Ν. 4053/12.
Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές
επιχειρήσεις.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία όμοια πρωτότυπα υπογεγραμμένα από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ
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