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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

για την ανάδειξη αναδόχου   που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων  και 

μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

Α. 

1. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 

τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

2. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

3. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης». 

4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

5. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «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», 

όπως ισχύει. 

6. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  

7. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  

8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013 τ.Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»  

9. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

10. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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11. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές». 

12. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει. 

Β.       Την αριθμ.: 28/30/15-9-2016 (αριθμ. εγγράφου ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/2058/68/26-9-2016, ΑΔΑ: 7ΙΒΙ46ΨΖΥ1-

46Λ,    ΑΔΑΜ: 16REQ005154924) απόφαση της Συγκλήτου. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας,    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά  με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής,  για την παροχή υπηρεσίας 

με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχου   που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων  και 

μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις  Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.» 

Προϋπολογισμός: Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού  (39.680,00)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%  για δύο έτη, ήτοι (32.000,00+ ΦΠΑ: 7.680,00) και με δικαίωμα προαίρεσης ποσού (19.840,00)  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για παράταση ενός έτους, ήτοι  ( 16.000,00+ ΦΠΑ: 3.840,00) 

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται από 1-1-2017,   ή  από την ημερομηνία υπογραφής της 

για δύο (2) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Πανεπιστημίου μέχρι ένα (1) 

έτος επιπλέον, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12)  ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ).  Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο του 

Τμήματος Προμηθειών (3ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

1-11-2016 Τρίτη 10:00 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Προμηθειών  του Δ.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης,  1ος 

όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής)  μέχρι τις 31-10-2016,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ,  

με οποιονδήποτε τρόπο.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
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α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από 

τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους) κατά τα τελευταία τρία (3) 

έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και 

διαθέτουν  προς απόδειξη  τούτου,  ειδική άδεια  από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και 

Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής 

καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 και επίσης:  

(α)  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει  τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους 

μέλους που  έχει υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή της τρίτης χώρας  που έχει συνάψει 

ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους 

ή την  έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

(β)  πληρούν  τις διατάξεις του Ν. 4053/2012  για την άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων. 

(γ)  πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύναται να παρέχουν ταχυδρομικό έργο 

με συγκεκριμένη συχνότητα (όπως ζητείται στην παρούσα διακήρυξη)  χωρίς καμία εξαίρεση 

γεωγραφικής περιοχής. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 

εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

  

 

Κομοτηνή,   11-10-2016 
Ο  Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών 

 
 
 

Αν. Καθηγητής  Φώτιος Μάρης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ - 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει την ταχεία 

μεταφορά των εγγράφων  και μικροδεμάτων του Δ.Π.Θ 

στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και 

Ορεστιάδα. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  & ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΠΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 48.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 59.520,00 €) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ  

ΚΑΕξ: 0831, 

ΑΔΠ:2017/15, 2018/8, 2019/4 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ H HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΠΘ 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΟΧΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΩΣ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Α.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής 

προς το Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα 

εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.   

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

69100- ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η αίτηση που συνοδεύει την 

προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Προμηθειών του Δ.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος)  μέχρι τις 

31-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί δύο (2) μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της προμήθειας 

δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

γ. ο τίτλος της σύμβασης 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα τα εξής: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και 

τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις 

ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση.  

 

Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών.  

γ)Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.  

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή 

διαβιβάζει την εισήγησή της στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να 

αποφασίσει σχετικά.  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

και υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό ύψους εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960,00€). 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016., ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

τους διαχειριστές και  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή  κοινής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του.  

 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 

κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. Αν ο υποψήφιος 

ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 

καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα 

της λειτουργίας του. 

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών 

του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα 

της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική 

μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνονται: 

(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από  διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων.  

(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  

(δ) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

(ε) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι 

άδειες ή άλλα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας καθώς επίσης σε 
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δύο αντίγραφα  συμπληρωμένος  ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που επισυνάπτεται στην 

προκήρυξη αυτή. 

 

1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει συμπληρωμένο τον «ΠΙΝΑΚΑ-2- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που επισυνάπτεται στην 

προκήρυξη αυτή. 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 

Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 

απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) Την ημερομηνία έκδοσης,  

β) Τον εκδότη,  

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ για το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
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αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών και 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον 

δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) ψηφία. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 

για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, οι τιμές όλων των τμημάτων  παροχής 

της υπηρεσίας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της υπηρεσίας. 

 

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 

οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις 

μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας 

παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των προïόντων ή την παροχή των 

υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.  
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ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με  βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με  βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές  προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. 

Α) για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

1) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου ή μικροδέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης, 

βάρους μέχρι 2 κιλών. 

2) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης για κάθε επί πλέον κιλό 

(πλέον των 2 κιλών). 

3) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, (πλην της Θράκης), 

βάρους μέχρι 2 κιλών. 

4) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας (πλην της Θράκης) για 

κάθε επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών). 

5) η χιλιομετρική επιβάρυνση σε δυσπρόσιτες περιοχές. 

6) η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» (δέσμευση ώρας). 

7) η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση την ημέρα του Σαββάτου. 

 

Β) Η μέγιστη προσφορά ανά αποστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τιμές  όπως αυτές εμφανίζονται 

παρακάτω: 

1. η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου ή μικροδέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης, 

βάρους μέχρι 2 κιλών: 3.50 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 

2. η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης για κάθε επί πλέον κιλό 

(πλέον των 2 κιλών) :1,00 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 

3. η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, (πλην της Θράκης), 

βάρους μέχρι 2 κιλών : 3.80 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 

4. η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας (πλην της Θράκης) για 

κάθε επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών). : 1.00 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 

5.  η χιλιομετρική επιβάρυνση σε δυσπρόσιτες περιοχές. : 4.60 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 
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6. η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» (δέσμευση ώρας). : 3.30 

ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 

7. η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση την ημέρα του Σαββάτου. : 2,00 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ. 

 

Γ) Ο χρόνος παράδοσης των αποστολών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τιμές  όπως αυτές 

εμφανίζονται παρακάτω: 

 

8) Ο χρόνος παράδοσης φακέλου ή δέματος που αποστέλλεται από τις υπηρεσίες του  Πανεπιστημίου 

από τις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας 

(πλην Πελοποννήσου, Ηπείρου και νησιών): τις τρείς (3) ημέρες 

9) Ο χρόνος παράδοσης φακέλου ή δέματος που αποστέλλεται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 

από τις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα σε περιοχές της Πελοποννήσου,  

Ηπείρου και νησιών: τις τέσσερις (4) ημέρες 

10) Ο χρόνος ανταπόκρισης της ταχυμεταφορικής εταιρείας σε τηλεφωνική κλήση υπηρεσίας του 

Πανεπιστημίου για παραλαβή φακέλου ή δέματος: τις τρείς (3) ώρες 

 

Δ) Ελάχιστες προβλεπόμενες αποζημιώσεις : 

 

11) Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο σε περίπτωση καθυστέρησης 

παράδοσης φακέλου ή δέματος στον παραλήπτη,  το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20  

Ευρώ για κάθε καθυστερημένη παράδοση, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε γεγονότα που συνιστούν 

ανωτέρα βία (πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμός, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, 

οδικά ατυχήματα  κλπ) για τα οποία η εταιρεία δεν ευθύνεται. 

Η καθυστέρηση παράδοσης και κατά συνέπεια η απαίτηση αποζημίωσης θα υπολογίζεται μία μέρα 

μετά τον χρόνο λήξης παράδοσης που ορίζεται από την τεχνική προσφορά της.  

Προσφορά η οποία θα αναφέρεται σε αποζημίωση ποσού μικρότερου των 20 ευρώ για την κάθε 

καθυστερημένη παράδοση ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

12)Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλει η ταχυμεταφορική εταιρεία στο Πανεπιστήμιο σε 

περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των μη εντασσόμενων σε απαγορευμένα προς μεταφορά ειδών, 

το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ σε κάθε απώλεια, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε 

γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία (πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμός, εμπορικοί 

αποκλεισμοί, απεργίες κλπ) για τα οποία η εταιρεία δεν ευθύνεται. 

Προσφορά η οποία θα αναφέρεται σε αποζημίωση ποσού μικρότερου των 50 ευρώ για την κάθε 

απώλεια ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με  βάση τη βέλτιστη 

σχέση ποιότητας τιμής  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 

σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στην  εντός των όρων της διακήρυξης  ταχυμεταφορική  εταιρεία της 

οποίας η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά η πλέον συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

Η διαδικασία της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης είναι αντίστοιχα η παρακάτω: 

Ι) ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης τα υπό α/α 8, 9, 10, 11, 12  αποτελούν στοιχεία 

τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. 

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα πιο πάνω βαθμολογούμενα στοιχεία είναι οι εξής: 
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-Χρόνος παράδοσης φακέλου ή δέματος που αποστέλλεται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από 

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας (πλην 

Πελοποννήσου, Ηπείρου και νησιών) και ο οποίος δεν μπορεί υπερβαίνει τις τρείς  (3) ημέρες: Σ.Β. 40%  

Η βαθμολόγηση των προσφορών που θα αξιολογηθούν θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη. 

-Χρόνος παράδοσης φακέλου ή δέματος που αποστέλλεται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από 

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και 

των νησιών και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες: Σ.Β. 20% 

Η βαθμολόγηση των προσφορών που θα αξιολογηθούν θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη. 

-Χρόνος ανταπόκρισης της ταχυμεταφορικής εταιρείας σε τηλεφωνική κλήση υπηρεσίας του 

Πανεπιστημίου για παραλαβή φακέλου ή δέματος προς  αποστολή και ο οποίος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις  τρείς (3) ώρες : Σ.Β. 15% 

Η βαθμολόγηση των προσφορών που θα αξιολογηθούν θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη. 

-Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο σε περίπτωση καθυστέρησης 

παράδοσης φακέλου ή δέματος στον παραλήπτη (πέραν του χρόνου που προσφέρει στα υπό κρίση 

στοιχεία με α/α 9, 10 και 11 ), το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο των 20 Ευρώ στην κάθε 

καθυστερημένη παράδοση: Σ.Β. 10% 

Η βαθμολόγηση των προσφορών που θα αξιολογηθούν θα είναι συγκριτική και ανάλογη. 

-Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλει η ταχυμεταφορική εταιρεία στο Πανεπιστήμιο σε 

περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ειδών που δεν εντάσσονται σε απαγορευμένα προς μεταφορά, το 

οποίο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο  

των 50 ευρώ σε κάθε απώλεια: Σ.Β. 15% 

Η βαθμολόγηση των προσφορών που θα αξιολογηθούν θα είναι συγκριτική και ανάλογη. 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα είναι συγκριτική μεταξύ τους και θα κυμαίνεται από 100 

μέχρι 120 βαθμούς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου θα είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί την βαθμολογία του.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των τεχνικών στοιχείων του διαγωνισμού. 

ΙΙ) ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης τα υπό α/α 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7  αποτελούν στοιχεία 

οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. 

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα πιο πάνω στοιχεία είναι οι εξής: 

α) τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου ή μικροδέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης, 

βάρους μέχρι 2 κιλών:  Σ.Β. 5 

β) τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου η δέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης για κάθε 

επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών): Σ.Β. 2 

γ) τιμή βασικής χρέωσης σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας (πλην της Θράκης) βάρους μέχρι 2 

κιλών: Σ.Β. 5 

δ) τιμή βασικής χρέωσης σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας (πλην της Θράκης) για κάθε επί πλέον 

κιλό (πλέον των 2 κιλών): Σ.Β. 2 

ε) η χιλιομετρική επιβάρυνση σε δυσπρόσιτες περιοχές: Σ.Β. 1 

στ) η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση με την ένδειξη  

«ΕΠΕΙΓΟΝ»: Σ.Β. 1 

ζ) η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση φακέλου ή δέματος την ημέρα του Σαββάτου: Σ.Β. 1  



 

15 

 

Στις προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, όπως αυτές 

αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή. 

** Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ είναι αυτή που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των επί μέρους τιμών 

προσφοράς επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Δηλαδή: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ = αΧ5 +βΧ2 +γΧ5 +δΧ2 +εΧ1 +στ Χ1 +ζΧ1. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 

ΛΟΓΟ της συγκριτικής τιμής προς την συνολική της βαθμολογία. 

Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με  βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής  για το σύνολο της 

υπηρεσίας.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών με τους απαράβατους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του 

φορέα οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται 

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ ΄  

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Όταν κριθεί ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία για 

την εξέλιξη της σύμβασης. 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

2. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής εντός 

του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση. 

3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου.  

 

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης 

εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή 

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

H πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 

του ν.  4412/2016: 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

 (β)  Τιμολόγιο του προμηθευτή  που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(γ)   Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(δ)  Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα εξής: 
 
1.  Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται από την 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση, καταθέτοντας με την 
προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

α. Την Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της επιχείρησης, ή βεβαίωση 
όπου θα αναγράφονται σαφώς η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax και ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, ή 

β. Την Ειδική Άδεια, εφόσον είναι κάτοχος ειδικής άδειας,  παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών της επιχείρησης, ή βεβαίωση όπου θα αναγράφονται σαφώς, ο διακριτικός 
τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax και το είδος της ειδικής 
άδειας της επιχείρησης. 

γ. Τον εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ., Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Χρήστες 
(Καταναλωτές) (Χ.Υ.Κ.) της επιχείρησης. 

 
2. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου αναδόχου: 
επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες. 
 

 
3. Να έχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 

αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει 
ο υποψήφιος ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του. Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί το πιστοποιητικό συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο. 

 
4. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
Πίνακα του εθνικού δικτύου του υποψηφίου αναδόχου με επωνυμίες, ονόματα 
υπευθύνων, διευθύνσεις, τηλέφωνα και fax των αντιπροσώπων ή συνεργατών του σε όλη 
την Ελλάδα και πάντως οπωσδήποτε για τις πόλεις της: Ξάνθης Κομοτηνής 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας       Να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία 
στην εκτέλεση παρόμοιων έργων που έχουν εκπονηθεί, είτε από τους διαγωνιζόμενους, 
είτε διαμέσου των συνεργατών τους, κατά την τελευταία πενταετία και τα οποία 
εκτελέστηκαν επιτυχώς. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του, τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκμηρίωσης: 

               -    Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στις οποίες συμμετείχε ο υποψήφιος 
ανάδοχος και είναι συναφή με το υπό ανάθεση έργο. 

 
              -     Συμπληρωμένους τους Πίνακες της Τεχνικής Προσφοράς  
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                           ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

           (Συμπληρώνεται από τη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό) 

 

α)  χρόνος παράδοσης φακέλου ή δέματος που αποστέλλεται από 

τις υπηρεσίες του  Πανεπιστημίου από τις πόλεις Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα σε περιοχές της 

υπόλοιπης Ελλάδας (πλην Πελοποννήσου, Ηπείρου και νησιών). 

β)  χρόνος παράδοσης φακέλου ή δέματος που αποστέλλεται από 

τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από τις πόλεις Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα σε περιοχές της 

Πελοποννήσου,  Ηπείρου και νησιών. 

γ)  χρόνος ανταπόκρισης της ταχυμεταφορικής εταιρείας σε 

τηλεφωνική κλήση υπηρεσίας του Πανεπιστημίου για παραλαβή 

φακέλου ή δέματος προς αποστολή. 

δ)  ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο 

σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φακέλου ή δέματος 

στον παραλήπτη, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 

ευρώ. 

 Η καθυστέρηση παράδοσης και κατά συνέπεια η απαίτηση 

αποζημίωσης θα υπολογίζεται μία μέρα μετά τον χρόνο λήξης 

παράδοσης που ορίζεται από την τεχνική προσφορά της.  

 

ε)  ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλει η ταχυμεταφορική 

εταιρεία στο Πανεπιστήμιο σε περίπτωση απώλειας ή 

καταστροφής των μη εντασσόμενων σε απαγορευμένα προς 

μεταφορά ειδών, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 

ευρώ σε κάθε απώλεια. 

 

 

 

 

……………ημέρες 

 

 

 

……………ημέρες 

 

 

……………ώρες 

 

 

 

……………ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………ευρώ 

 

 Το παρόν έντυπο θα συμπληρωθεί από την συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 

ταχυμεταφορική εταιρεία. 

 Τεχνική προσφορά η οποία θα κατατεθεί σε οποιασδήποτε άλλης μορφής έντυπο θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η τεχνική προσφορά της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό  ταχυμεταφορικής 

εταιρείας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού  σ’ αυτήν, θα αποτελέσει 

μέρος της σύμβασης. 

 Τεχνική προσφορά η οποία δεν θα είναι συμπληρωμένη σε όλα τα προαναφερθέντα 

(από το –α- μέχρι και το –ε-) θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

                                            Κομοτηνή……………….2016                                              

                                                         

                                                        Ο Προσφέρων 

                                                  

 

 

                                                (Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

                 ΘΡΑΚΗΣ 

 

  

                ΠΙΝΑΚΑΣ 2- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 (συμπληρώνεται από την συμμετέχουσα εταιρεία  στο διαγωνισμό) 

                     

                                                                                                      Τιμή προσφοράς 

                                                                                                         (χωρίς ΦΠΑ)                                                             

1) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου ή 

δέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης, βάρους 

μέχρι 2 κιλών.                                         

2) η τιμή βασικής χρέωσης φακέλου ή δέματος 

αποστολής  σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης για 

κάθε επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών).  

3) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου ή 

δέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, (πλην της 

Θράκης), βάρους μέχρι 2 κιλών. 

4) η τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου ή 

δέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας (πλην της 

Θράκης) για κάθε επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών). 

5) Η χιλιομετρική επιβάρυνση σε δυσπρόσιτες περιοχές. 

6) Η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση με την 

ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» (δέσμευση ώρας). 

7) Η επί πλέον τιμή επιβάρυνσης για παράδοση την 

ημέρα του Σαββάτου. 

 

…………..ευρώ 

 

…………..ευρώ 

 

 

…………..ευρώ 

 

 

…………..ευρώ 

 

 

…………..ευρώ 

…………..ευρώ 

 

…………..ευρώ 

 

…………  ευρώ 

 Το παρόν έντυπο θα συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό με τις 

αντίστοιχες τιμές προσφοράς του. 

 Οικονομική προσφορά η οποία θα κατατεθεί σε οποιασδήποτε άλλης μορφής έντυπο 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι προσφερθείσες τιμές δεν θα μεταβληθούν ή αναπροσαρμοστούν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 Προσφορά η οποία δεν θα έχει τιμές σε όλα τα είδη της προαναφερόμενων 

υπηρεσιών αποστολής φακέλου - δέματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται-εμπεριέχονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις όπως προβλέπονται από το άρθρο 15 τις οικείας διακήρυξης. 

 ΄Ελαβα  πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους αποδέχομαι πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως. 

 

                                             Κομοτηνή   ……………. 2016 

 

                                                  Ο Προσφέρων 

                                             

 

 

 

                                             (Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Για την ταχεία μεταφορά εγγράφων και μικροδεμάτων 

του  Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. 

 

           Στην Κομοτηνή σήμερα την…………………………….ημέρα της εβδομάδας ………………………..                 

στα γραφεία Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής 

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός μεν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης που νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη,  αφ΄ετέρου η εταιρεία  με την 

επωνυμία « ………………………………….. » και τον διακριτικό τίτλο  «……………………………………» που νόμιμα   

εκπροσωπείται από τoν κ…………………………………………………. Διευθυντή Πωλήσεων  σύμφωνα με το  αριθ. 

8450/9-8-2012 ΦΕΚ τεύχος ανωνύμων εταιρειών.  

 

            Συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω: 

 

 Στις………………2016  και ύστερα από την αριθμ……………………………. (αριθμ. πρωτ………………………) 

απόφαση της  Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., διενεργήθηκε στην Κομοτηνή   πρόχειρος  συνοπτικός  

διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά 

εγγράφων και μικροδεμάτων του ΔΠΘ χρονικής ισχύος  δύο (2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης   

ενός (1)  έτους,   δηλαδή από 1/1/2017, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην  με αριθμ.  …../2016  

προκήρυξη. 

Με την αριθμ. 28/30/15 Σεπτεμβρίου 2015 (αριθμ. πρωτ. 2058/68/26-9-2016) απόφαση της Συγκλήτου 

του Δ.Π.Θ., εγκρίθηκε η προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά εγγράφων και μικροδεμάτων του ΔΠΘ τόσο 

από και προς τις πόλεις που αυτό λειτουργεί (Ξ-Κ-Α-Ο) όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Ο χρόνος διάρκειας του έργου ορίζεται για δύο (2) έτη, ήτοι  από  1/1/2017  έως 31/12/2018 και με 

δικαίωμα προαίρεσης ενός (1)  επιπλέον  έτους  αντί του συνολικού ποσού των  πενήντα εννέα 

χιλιάδων  πεντακοσίων είκοσι (59.520,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ και σύμφωνα με τις 

αναλυτικές, ανά παρεχόμενη υπηρεσία, τιμές όπως εμφανίζονται στην οικονομική προσφορά της 

δεύτερης των συμβαλλομένων που επισυνάπτεται στη σύμβαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της, ήτοι αναλυτικά: 

- Τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου-δέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης βάρους 

μέχρι 2 κιλών : ……. ευρώ  

- Τιμή βασικής χρέωσης αποστολής φακέλου-δέματος σε οποιαδήποτε περιοχή της Θράκης για κάθε 

επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών ): ……ευρώ  

- Τιμή βασικής χρέωσης σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας  

(πλην της Θράκης) βάρους μέχρι 2 κιλών : …… ευρώ  

-Τιμή βασικής χρέωσης για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας 

(πλην της Θράκης) για κάθε επί πλέον κιλό (πλέον των 2 κιλών): …… ..ευρώ  

-Χιλιομετρική επιβάρυνση αποστολής σε δυσπρόσιτες περιοχές : ……. ευρώ 
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- Η επί πλέον τιμή  επιβάρυνσης για παράδοση με την  

Ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ:  …….. ευρώ 

- Η επί πλέον τιμή  επιβάρυνσης για παράδοση φακέλου-δέματος 

την ημέρα του Σαββάτου: …… ευρώ  

Στις προαναφερθείσες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 

   ΄Υστερα από τα παραπάνω ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο την 

εκτέλεση του έργου που περιγράφεται πιο πάνω, σύμφωνα με τους όρους της  αριθμ. ……….. 

προκήρυξης και της προσφοράς του δευτέρου των συμβαλλομένων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της σύμβασης αυτής και υποχρεώνουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 

1)΄Οσον αφορά στο χρόνο παράδοσης των αποστολών: 

α) Χρόνος παράδοσης φακέλου-δέματος σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας (πλην Πελοποννήσου, 

Ηπείρου, νησιών) :  ……. ημέρες 

β) Χρόνος παράδοσης φακέλου-δέματος σε περιοχές Πελοποννήσου, Ηπείρου, νησιών: …….. ημέρες 

γ) Χρόνος ανταπόκρισης σε τηλεφωνική κλήση υπηρεσίας του 

Παν/μίου για παραλαβή φακέλου-δέματος προς αποστολή :……. ώρες  

2) ΄Οσον αφορά στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις: 

α) Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο Παν/μιο σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης 

φακέλου-δέματος στον  παραλήπτη (πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 

της σύμβασης αυτής. :………ευρώ  

β) Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στο Παν/μιο από την ανάδοχο σε περίπτωση 

απώλειας ή καταστροφής ειδών που δεν εντάσσονται σε απαγορευμένα προς μεταφορά ειδών : …….. 

ευρώ. 

3) Η παραλαβή των φακέλων-δεμάτων θα γίνεται από την ανάδοχο αυθημερόν από τις εγκαταστάσεις 

των υπηρεσιακών μονάδων του Πανεπιστημίου στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξ/πολη και 

Ορεστιάδα και εντός……..  ωρών από την τηλεφωνική κλήση, ή σε χρόνο που θα συμφωνήσουν ο 

αρμόδιος υπάλληλος του ΔΠΘ με τον κατά πόλη συνεργάτη της αναδόχου. 

Συνημμένη κατάσταση των υπηρεσιακών μονάδων του Πανεπιστημίου, η οποία επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής. 

4) Επίσης, προκειμένου η υπηρεσιακή μονάδα να έχει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης των 

αποστολών, θα πρέπει η ανάδοχος να διαθέτει σύστημα οn line σύνδεσης των καταστημάτων της 

εταιρείας μεταξύ τους. 

5) Η οποιαδήποτε έρευνα καθυστερημένης παράδοσης ή απώλεια φακέλου-δέματος γίνεται από την 

ανάδοχο. 

6) Σε περίπτωση απώλειας σε χρονικό διάστημα ενός μηνός και δευτέρου φακέλου-δέματος από 

υπαιτιότητα της αναδόχου, το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη 

σύμβαση, γνωστοποιώντας στον ανάδοχο την πρόθεσή του, 30 ημέρες πριν την καταγγελία της, 

ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποζημίωσης του απολεσθέντος φακέλου-δέματος ,εκτός και αν αυτό 

οφείλεται σε γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία για τα οποία η εταιρεία δεν ευθύνεται 

7) Η ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση άμεσης αποζημίωσης του Πανεπιστημίου σε περίπτωση 

καθυστερημένης παράδοσης φακέλου-δέματος, η οποία –αποζημίωση- θα ανέρχεται στο ποσό:        

8) Αν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα διαπιστωθούν (5) πέντε καθυστερήσεις παράδοσης 

αποστολών του Πανεπιστημίου, αυτό διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς και αζημίως καταγγελίας της 

σύμβασης, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του αυτήν 30 ημέρες πριν την καταγγελία της. 
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9) Τα Voucher αποστολής υποχρεούται να τα συμπληρώνει ο υπάλληλος της αναδόχου-

ταχυμεταφορικής ο οποίος παραλαμβάνει τον φάκελο ή το μικροδέμα και όχι ο εκάστοτε αποστολέας-

υπάλληλος του Πανεπιστημίου. 

10) Το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση σε 

περίπτωση που δεν τηρηθεί έστω και ένας συμβατικός όρος.  

Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθούν στην ανάδοχο οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 

11). Σε περίπτωση που θα προκύψουν αμφισβητήσεις κατά σειρά προτεραιότητας ισχύουν:  

α) η σύμβαση β) η διακήρυξη γ) επικουρικώς η προσφορά του αναδόχου 

Σε οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τη σύμβαση ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι υποβληθέντες 

μαζί με την προσφορά του αναδόχου γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς.  

- Ο εργολάβος για όλες τις διαφορές που ενδεχόμενα θα γεννηθούν από την διακήρυξη και την 

σύμβαση , υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Ροδόπης. 

-  Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να  δίνει ως ενέχυρο ή να μεταβιβάζει τη σύμβαση ή 

οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις  υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση του Πανεπιστημίου. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του 

τιμήματος προς τις αναγνωρισμένες τράπεζες ύστερα από απόφαση αποδοχής της εκχώρησης από το 

Πρυτανικό Συμβούλιο. 

12) Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται με τη προσκόμιση τιμολογίου στην αντίστοιχη υπηρεσιακή 

μονάδα του Πανεπιστημίου συνοδευόμενου από όλα τα voucher (πρωτότυπα) που αντιστοιχούν στο 

τιμολόγιο  και σε χρονικό διάστημα το πολύ (40) σαράντα ημερών από την έκδοσή του. Στο τιμολόγιο 

θα καταχωρούνται όλες οι αποστολές της υπηρεσιακής μονάδας του Δ.Π.Θ..  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της δικαιούχου είναι: 

-Τιμολόγιο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» 

-Αποδείξεις αποστολών( Voucher) 

- βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσιακής μονάδας – κατάσταση αποστολών 

13) Την ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι: 

0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της  καθαρής αξίας του τιμολογίου 

-3%  υπέρ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (0,10%) 

-20% υπέρ  ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί του ποσού του Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (Κ.Α. ΕΞ. 0831) των 

οικονομικών ετών  2017 με ΑΔΠ  15,  2018  με ΑΔΠ 8 και 2019 με ΑΔΠ  4. 

14) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/94 παρακρατείται Φόρος 8% επί του καθαρού 

ποσού της αξίας του τιμολογίου, εφ’ όσον το τιμολόγιο είναι ποσού 146,74 Ευρώ και άνω. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται 

κατά την ετήσια φορολογική δήλωση της αναδόχου.  

15) Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν την ανάδοχο. 

16) Η ισχύς της σύμβασης αυτής ορίζεται για δύο (2) έτη, ήτοι  από  1/1/2017  έως 31/12/2018 και με 

δικαίωμα προαίρεσης ενός (1)  επιπλέον  έτους  και με τους ίδιους ή αναλογικά ίδιους οικονομικούς 

και τεχνικούς όρους,  εφ΄ όσον το επιβάλλει το συμφέρον του Πανεπιστημίου και ύστερα από απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου. 

18) Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής ή μεταβολής των συμβατικών τιμών κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης.    

19) Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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20) Ως εγγύηση και ασφάλεια για την καλή και πιστή εκτέλεση των συμφωνηθέντων ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο  την αριθμ……….                                               εγγυητική 

επιστολή της Τράπεζας………………………………………..                                     ποσού =………………..ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ Πανεπιστημίου με μονομερή δήλωσή του προς τον εκδότη 

και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του Πανεπιστημίου 

η σύμβαση δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί καθώς και σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση θα εφαρμοστούν κυρώσεις κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων ή θα κηρυχθεί 

έκπτωτος. 

Η σύμβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και εγκρίθηκε υπογράφεται ως 

παρακάτω: 

 

 

          Ο Αναπληρωτής Πρύτανης                                        Για την Ταχυμεταφορική 

                                                                                                   Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

      

 

     Αν. Καθηγητής  Φώτιος  Μάρης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Σ Τ ΄  

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

Προς 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   . 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του 

ποσού των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (………………..€) υπέρ  της εταιρείας 

……………………………………………………….Δ\νση ……………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………………… για την  παροχή υπηρεσίας που αφορά στην 

ανάδειξη αναδόχου   που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων  και μικροδεμάτων του 

ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, σύμφωνα με την υπ. αρ.      /2016 

δ\ξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη Δ\ξη) 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

    ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ….……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ.………………… (και ολογράφως) …………..………..……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν 

των όρων της με αριθμό…………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή υπηρεσίας  που 

αφορά στην ανάδειξη αναδόχου   που θα αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων  και 

μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, σύμφωνα με 

την υπ. αρ.      /2016 δ\ξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-



 

 
Πληροφορίες : Γεώργιος Κόκκινος 
Τηλ. : 2531039003 
Τηλεομοιοτυπία : 2531039064 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείο 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

 

FAX: 

 

 

e-mail: 

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στον 

συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αρ.       /2016 για 

την παροχή που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου   που θα 

αναλάβει την ταχεία μεταφορά των εγγράφων  και 

μικροδεμάτων του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα,  

 προϋπολογισμού €48.000,00 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 

€59.520,00 με Φ.Π.Α. 24%, καθώς και το φάκελο της προσφοράς 

μας ο οποίος περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, 

φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής 

προσφοράς.  

 

 

  

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ 

 

 

 

 

(Σφραγίδα – υπογραφή) 

(νόμιμος εκπρόσωπος) 
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