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Αθήνα, 16.04.2019 

Α/Α: EA4/2019 

Α.Π.: ΚΥ/2019/419 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 
επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για 
ένα (1) έτος» προϋπολογισμού έως 14.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(ήτοι 11.693,55 ευρώ προ ΦΠΑ). 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον 
διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. KY-2019/171 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004796615. 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη 
των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους 
της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Οικονομική 
Προσφορά». 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Έως 11.693,55 ευρώ προ ΦΠΑ, 
14.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 

 

ΚΑΕ 6203030000  (13.400,00 ευρώ) 

6203030024  (1.100,00 ευρώ) 

 

CPV 64121000-0 

 

Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

ΑΔΑ: ΨΕΗΠΟΡ9Υ-6ΤΠ 
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Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Ο πίνακας του Παραρτήματος Β έχει βαθμονομηθεί µε κλίμακα από 
το 1 έως το 5, που είναι η κατά φθίνουσα σειρά αποστολή των 
φακέλων και δεμάτων. Π.χ. το είδος 1 (Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη 
– παράδοση 1-2 εργάσιμες ημέρες) αποτελεί περίπου το 60% της 
αλληλογραφίας του KEΘΕΑ, ενώ το είδος 5Δ (παράδοση Σαββάτου 
εκτός πόλης) χρησιμοποιείται σπανιότατα. 

 

Κατόπιν τούτου, η αξιολόγηση θα γίνει ως εξής: 

Μειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη 
προσφορά στο είδος 1 (Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη – Παράδοση 
1-2 εργάσιμες ημέρες). 

Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες 
προσφορές για το είδος 1, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ 
αυτών και θα είναι αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη προσφορά 
στο είδος 2, κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες 
προσφορές σε όλα τα είδη, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ 
αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία εκπροσώπων 
των εταιριών. 

 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παρόν και διαθέτει την απαιτούμενη 
επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και 
εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές που αποτελούν 
αντικείμενο του παρόντος. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ με την οποία πιστοποιείται 
ότι είναι κάτοχος γενικής άδειας παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών ή ταχυμεταφορών ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό 
έγγραφο. 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της ΕΕΤΤ πιστοποίησης 
του δικτύου, στο οποίο να περιλαμβάνεται πλήρης κατάσταση του 
δικτύου της επιχείρησης. 
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γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των γενικών όρων ανάληψης 
μεταφοράς που έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ. 

δ) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία 
του προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου. 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση 
του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει ότι: 

i) Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ii) Η προσφορά του ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά 
την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

iii) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της 
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

iv) Παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής 
του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ 
σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας 
διαδικασίας. 

στ) Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς (ευκρινή φωτοαντίγραφα), από τα 
οποία να προκύπτουν: 

i) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 
καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους). 

ii) Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

ζ) Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, συμβολαιογραφικό 
έγγραφο εκπροσώπησης για την υπογραφή. 

 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 
οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού 
Σορβόλου 24 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 25/04/2019 και ημέρα 
Πέμπτη. 
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Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Διευκρίνιση 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 
αφορούν στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ με τον Ανάδοχο ισχύει για ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της ή/ έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού 
(έως 14.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης 
φύσεως φόρων και κρατήσεων), όποιο από τα δύο παρέλθει 
νωρίτερα. 

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος με κάθε πληρωμή, όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210 9241993-6 – Κο Παπαϊωάννου Γιώργο, εσωτ. 230 ή 
κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή, εσωτ. 226. 

 

Γενικά α) Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 
ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών, ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, 
χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

β) Οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία ανατεθεί στον ανάδοχο, η οποία 
δεν περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, θα 
συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως. 

γ) Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με 
τον ανάδοχο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

δ) Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των 
δικαιωμάτων του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση η 
οποία θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΚΕΘΕΑ σε τρίτους, χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. 

ε) Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
που θα συναφθεί και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, 
εφόσον παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται 
στους παρόντες όρους συμμετοχής και τη σύμβαση. 

 

Νομοθεσία  Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας, 
εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του 
ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος. 

 

 

1.   Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη – παράδοση 1-2 εργάσιμες ημέρες: 

α) για αντικείμενα μέχρι ένα (1) κιλό, 

β) για κάθε επιπλέον κιλό 

 

2.   Υπηρεσίες εντός πόλης – παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα: 

α) για αντικείμενα μέχρι ένα (1) κιλό, 

β) για κάθε επιπλέον κιλό 

 

3.  Αποστολές σε δυσπρόσιτες / νησιωτικές περιοχές – παράδοση 1-4 εργάσιμες ημέρες: 

α) για αντικείμενα μέχρι ένα (1) κιλό, 

β) για κάθε επιπλέον κιλό 

 

4.   Εντολή επιστροφής αριθμού πρωτοκόλλου εντός πόλης 

 

5.    Ειδικές Επιπλέον Υπηρεσίες: 

α. Παράδοση με δέσμευση ώρας επιπλέον (εντός πόλης) 

β. Παράδοση με δέσμευση ώρας επιπλέον (εκτός πόλης) 

γ. Παράδοση για παραλαβή Σάββατο επιπλέον (εντός πόλης) 

δ. Παράδοση για παραλαβή Σάββατο επιπλέον (εκτός πόλης) 

ε. Αντικαταβολή  

 

Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία)



ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)                                                                                   
Σελίδα 7 από 7 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Υπηρεσία αποστολής 
Χρέωση έως 

1 κιλό με 
ΦΠΑ (ευρώ) 

Για κάθε 
επιπλέον κιλό 

με ΦΠΑ (ευρώ) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.   Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη – 
Παράδοση 1-2 εργάσιμες ημέρες 

   

2.   Υπηρεσίες εντός πόλης – Παράδοση 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

   

3.   Αποστολές σε δυσπρόσιτες / 
νησιωτικές περιοχές – Παράδοση 1-
4 εργάσιμες ημέρες 

   

4.   Εντολή επιστροφής αριθμού 
πρωτοκόλλου εντός πόλης 

   

5Α. Παράδοση με δέσμευση ώρας 
επιπλέον (εντός πόλης) 

   

5Β. Παράδοση με δέσμευση ώρας 
επιπλέον (εκτός πόλης) 

   

5Γ. Παράδοση για παραλαβή Σάββατο 
επιπλέον (εντός πόλης) 

   

5Δ. Παράδοση για παραλαβή Σάββατο 
επιπλέον (εκτός πόλης) 

   

5E. Αντικαταβολή    

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: 
…..……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 


