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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 03 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:314216/1861

ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1296/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:314205/6875/25-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1296/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν:
«Ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ
τθν Ελλθνικισ Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κλπ) για
τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ
τθσ Π.Ε. Ηλείασ, χρονικισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 26.100,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ». 2) Συγκρότθςθ επιτροπϊν
Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν και Ενςτάςεων του ανωτζρω διαγωνιςμοφ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1296/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1)
Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν: «Ανάδειξθ αναδόχου για τθν
διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικισ Επικράτεια
(πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κλπ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Ηλείασ, χρονικισ
διάρκειασ ενόσ ζτουσ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 26.100,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
τιμισ, ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ». 2) Συγκρότθςθ επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν και
Ενςτάςεων του ανωτζρω διαγωνιςμοφ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:314205/6875/25-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ
ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ
του υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν
− μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
7. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
9. Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
10.Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ 160), «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ.
11.Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
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12.Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
13.Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν.
3852/2010)» Με τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ
όριςε τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14.Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
15. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
16.Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν», ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ
ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, για
ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.
17.Σθν υπ. αρικμ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Η απόφαςθ,
αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του υντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
18.Σθν αρίκμ. 180/2019 (ΑΔΑ:9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΕ με κζμα «Ζγκριςθ
του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020»
19.Σθν υπ. αρικμ. 58/13-04-2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ Αϋ
Σροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020.
20.Σο αρικ. Δ.Τ 23/11/2020 ζγγραφο του Σμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικοφ–Οικονομικοφ ΠΕ Ηλείασ προσ το Σμιμα Προμθκειϊν, για τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 441/2016
21. Σθν υπϋ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/299241/18968/19-11-2020 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ του Σμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ
22.Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 309240/19514/16-11-2020, Α/Α 3199 (ΑΔΑ: ΩΓΒΛ7Λ6-7ΨΞ) απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ
και διάκεςθσ πίςτωςθσ.
Ειςθγείται : 1. Σθν ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν Ανάδειξθ αναδόχου για τθν
διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικισ Επικράτεια (πολίτεσ,
φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ κλπ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν
τθσ Π.Ε. Ηλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτάσ τθσ, χρονικισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ, ςυνολικισ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 26.100,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ» ςφμφωνα
με το ςχζδιο τθσ Διακιρυξθσ.
2. Σθ ςφςταςθ των παρακάτω επιτροπϊν κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα
τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του ν. 4024/2011.
I.τριμελισ Επιτροπι διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων, του εν λόγω διαγωνιςμοφ
και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν.
II.τριμελισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν.
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2020 και 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ: 02.03.072.0823.01.0011 τθσ Π.Ε. Ηλείασ.
Για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ Α/Α 3199 (ΑΔΑ : ΩΓΒΛ7Λ6-7ΨΞ) Απόφαςθσ ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ
πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε
Η Διακιρυξθ ζχει ωσ εξισ:

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ

Ρφργοσ,

ΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΛΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
Μανωλοποφλου 47
Τ.Κ.
27131, Ρφργοσ
Ρλθροφορίεσ Κ. Αλτάνθ
Τθλ.
26213-60425
FAX
26213-60423
e-mail
ddo-proc@ilia.pde.gov.gr

…../…../2020

Αρ. πρωτ.: ΡΔΕ/ΔΔΟΡΕΘ/

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν διακίνθςθ εγγράφων
και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικισ Επικράτεια
(πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κλπ) για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ
αρμοδιότθτάσ τθσ, χρονικισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ (1), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
26.100,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο τθσ
παρεχόμενθσ υπθρεςίασ».
CPV: 64110000-0

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνςμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ

Τασςδπομική διεύθςνζη

ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ 47

Πόλη

ΠΤΡΓΟ ΗΛΕΙΑ

Τασςδπομικόρ Κωδικόρ

27131

Χώπα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόρ ΝUTS

EL 633

Τηλέθωνο

2621360425

Φαξ

2621360423

Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο

ddo-proc@ilia.pde.gov.gr

Απμόδιορ για πληποθοπίερ

Κλεοπάτρα Αλτάνη

Γενική Διεύθςνζη ζηο διαδίκηςο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ και ανικει ςτθν
Γενικι Κυβζρνθςθ-Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)

β)
γ)

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Προκθρφξεισ ι
μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ από το ddo-proc@ilia.pde.gov.gr , μετά από
τθλεφωνικό αίτθμα ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ (τθλ. 2621360415, 2621360417,
2621360425).
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ : Μανωλοποφλου 47 – Ρφργοσ- Θλείασ,
Τ.Κ. 27131
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν διεφκυνςθ (URL) http://www.pde.gov.gr κακϊσ
και ςτα παραπάνω τθλζφωνα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16,
τισ τροποποιιςεισ του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52 τ.Α’) και υπό τισ προχποκζςεισ των νόμων αυτϊν.
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – Ρ.Ε.
Θλείασ και ςυγκεκριμζνα τον Ε.Φ.:072 & Κ.Α.Ε.:0823.01.0011 βάςει τθσ αρ. πρωτ. ………………./…..-11-2020
απόφαςθσ πολυετοφσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του
Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε., (Α/Α:….., ΑΔΑ:…………………..).

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ ΓΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟ
ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΥΧΡΙΚΗ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ, ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ
(1),

CPV

64110000-0 (Σαχυδρομικζσ υπθρεςίεσ)

ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΗΕΣΑΙ Θ
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Ε. ΘΛΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ

26.100,00 ευρϊ με ΦΠΑ

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ

Θ προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

Θ πλζον ςυμφζρουςα, από Οικονομικι άποψθ, προςφορά βάςει
τιμισ για το ςφνολο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

180 ΘΜΕΡΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

ΕΝΑ ΕΣΟ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΘΝΕ)

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΡΞΘ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟ ΚΘΜΔΘ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΘΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ(ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ)

…../…../2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.

ΘΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

…../…../2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», άρκρου 1 «Σκοπόσ», ςφμφωνα με
το οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα
δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ
ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν
αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
6. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη»,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
9. του άρκρου 23, παρ.5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
15. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
16. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»
17. του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') : Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»]
18. του ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α'): Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν
Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016
ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν
αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

(EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ. » Άρκρο 43 Τροποποίθςθ διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Αϋ 147) &
άρκρο 44, και 45.
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
Τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Αϋ/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι
διατάξεισ περί προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
Τισ διατάξεισ του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ
διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και
όπωσ ιςχφει.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 ςφμφωνα με το οποίο το Τμιμα
Ρρομθκειϊν είναι αρμόδιο ιδίωσ για: «τθν κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του
προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ και τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν και ανακζςεων
προμθκειϊν, εργαςιϊν και υπθρεςιϊν, που αφοροφν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςτθν οποία
βρίςκεται θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ».
Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ
87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «υκμίςεισ για τθν τοπικι
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ»
(ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια «για τθν
κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ
δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από
μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
Τθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, όπου γίνεται θ
επικφρωςθ των αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των
επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου 2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι
Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ
κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α
/19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα
Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Τθν υπ' αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
Τθν 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο
175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο
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29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Τθν υπ' αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
Τθν υπ. αρικμ. 180/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα τθν
ζγκριςθ του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020»
και ειδικότερα τθν περίπτωςθ vii. Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν μεταφοράσ εγγράφων και δεμάτων για τθν εφρυκμθ λειτουργία των
υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ.
Τθν υπ. αρικμ. 182/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν
οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020, θ οποία, αφοφ
ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
Τθν υπ’ αρικ. 58/13-04-2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ΡΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ Αϋ
Τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020».
Το αρικμ. Δ.Υ/….-11-2020 ζγγραφο του Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων τθσ
Δ/νςθσ Διοικθτικοφ–Οικονομικοφ ΡΕ Θλείασ προσ το Τμιμα Ρρομθκειϊν, για τθν ζναρξθ
διαδικαςίασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 441/2016
Τθν υπ' αρικμ. ……/2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ (Α/Α:……, ΑΔΑ:
……………………..), τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Τμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε.,
Τθν αρικμ. ……/2020 (ΑΔΑ: ……………..) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: 1) Ζγκριςθ
των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016
και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ, για τθν «Ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων
και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικισ Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά
πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κλπ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε.Θλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, ςυνολικισ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 26.100,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ» και 2)
ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν του διαγωνιςμοφ».

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ …../…../2020 και ϊρα 10:00 π.μ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : http:/www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Ρροκθρφξεισ

Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων
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Δεν υφίςτανται ζξοδα δθμοςιεφςεων ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.

Θ παροφςα Διακιρυξθ (αρ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΔΟΡΕΘ/…………../………….) με τα Ραραρτιματα που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, κα γίνονται από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ. Τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ, κα παρζχονται επίςθσ από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα
Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ςτθ διαδρομι : www.pde.gov.gr , ΑΡΧΙΚΘ ΕΛΙΔΑ > ΕΝΘΜΕΡΩΘ > ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΙ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
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γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, μπορεί να είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ &
ςυμμετοχισ/εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ κακϊσ και τυχόν
παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα (ποινικά μθτρϊα για τουσ υπόχρεουσ
αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ, φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) με τα οποία αποδεικνφεται θ
μθ ςυνδρομι αποκλειςμοφ (παρ.1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016) πριν τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικότερα, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ:
α) να ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθν παροχι ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.
β) να διακζτουν ειδικι άδεια κατά τθ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ πλαίςιο από τθν Εκνικι Επιτροπι
Ταχυδρομείων και Τθλεπικοινωνιϊν (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (ι να ζχουν οριςτεί ωσ
Φορζασ Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012)
γ) να πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012, κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ νόμου για τθν άςκθςθ
ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων.
δ) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ πανελλαδικισ κάλυψθσ και να παρζχουν ταχυδρομικό ζργο με
ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα (όπωσ ηθτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) χωρίσ καμία εξαίρεςθ γεωγραφικισ
περιοχισ.
ε) να διακζτουν Ρολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν από τθν Αρχι
Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν.
ςτ) Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ.
η) να τθροφν και να δθμοςιοποιοφν το Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τον καταναλωτι. (Χ.Υ.Κ)
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ φορζων όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οφείλουν να διακζτουν για τισ παρεχόμενεσ από
αυτοφσ υπθρεςίεσ ειδικι άδεια από τθν ΕΕΤΤ (ι να ζχουν οριςτεί ωσ φορζασ παροχισ κακολικισ
υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012), να ζχουν εγκεκριμζνθ πολιτικι διαςφάλιςθσ του
απορριτου των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από τθν Α.Δ.Α.Ε. και να είναι εγγεγραμμζνα ςε ζνα από τα
εμπορικά μθτρϊα.
2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
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β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
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(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται .
(η) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(θ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.6. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.3 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται :
α) να ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθν παροχι ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.
β) να διακζτουν ειδικι άδεια κατά τθ διάρκεια τθσ Συμφωνίασ πλαίςιο από τθν Εκνικι Επιτροπι
Ταχυδρομείων και Τθλεπικοινωνιϊν (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (ι να ζχουν οριςτεί ωσ
Φορζασ Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012)
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γ) να πλθροφν τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012, κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ νόμου για τθν άςκθςθ
ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων.
δ) να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ πανελλαδικισ κάλυψθσ και να παρζχουν ταχυδρομικό ζργο με
ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα (όπωσ ηθτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) χωρίσ καμία εξαίρεςθ γεωγραφικισ
περιοχισ.
ε) να διακζτουν Ρολιτικι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν από τθν Αρχι
Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν.
ςτ) Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ.
η) να τθροφν και να δθμοςιοποιοφν το Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τον καταναλωτι. (Χ.Υ.Κ)
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ φορζων όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οφείλουν να διακζτουν για τισ παρεχόμενεσ από
αυτοφσ υπθρεςίεσ ειδικι άδεια από τθν ΕΕΤΤ (ι να ζχουν οριςτεί ωσ φορζασ παροχισ κακολικισ
υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4053/2012), να ζχουν εγκεκριμζνθ πολιτικι διαςφάλιςθσ του
απορριτου των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από τθν Α.Δ.Α.Ε. και να είναι εγγεγραμμζνα ςε ζνα από τα
εμπορικά μθτρϊα.

2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δεν απαιτείται.
2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
δεν απαιτείται.
2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Πςον αφορά ςτα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τα αντίςτοιχα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ για τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δεν απαιτείται.
2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
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εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
•
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
•
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
τουσ.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςε άλλο Επαγγελματικό Μθτρϊο / Επιμελθτιριο.
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Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 : Δεν
απαιτείται.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 : Δεν απαιτείται
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 : Δεν απαιτείται
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα , όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
αποκλειςτικά βάςει τιμισ για το ςφνολο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ
Διακιρυξθσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Ρ. Ε. Θλείασ - Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, Τμιμα
Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ, 3οσ όροφοσ Ρφργοσ Τ.Κ. 27131.
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5
τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προςφορά
του …………………….…
για το υνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνιςμό: «για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ
παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ
Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε.Θλείασ και των υπθρεςιϊν
χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Θλείασ»
με ανακζτουςα αρχι τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ/Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ, Δ/νςθ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ/Σμιμα Προμθκειϊν, Διοικθτιριο, Μανωλοποφλου 47, Πφργοσ ΣΚ 27131.
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν …../….../2020 και ϊρα 10:00 π.μ.

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
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(β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφ ορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ η ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν το
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν.
4412/2016, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ
αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ (ςφμφωνα με τα άρκρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016), για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, και πλθροί
τα κριτιρια επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με τα άρκρα 2.2.3 – 2.2.6.
Το ΤΕΥΔ είναι αναρτθμζνο α) ςε επεξεργάςιμθ μορφι (ςε μορφι xml) και β) ςε μορφι pdf ψθφιακά
υπογεγραμμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (www.pde.gov.gr) Για τθν
ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείσ χρθςιμοποιθκοφν τθν διαδικτυακι πφλθ
https://espdint.eprocurement.gov.gr όπου «τθλεφορτϊνουν» το αρχείο ςε μορφι xml του ΤΕΥΔ και
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ και παράγουν αρχείο τφπου PDF . Το αρχείο αυτό, αφοφ το εκτυπϊςουν το υπογράψουν, το
υποβάλλουν ςτο φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ.
Σχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά, με το ΤΕΥΔ μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
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http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_15
61ceff660f/Page251.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=13zpfmvswl_146&_afrLoop=6540035483971846#%40%3F_afrLoop%3D6540035483971846%26wc.contextURL
%3D%252Fspaces%252Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Ddqfzo81f0_53

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο
78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ
αυτοφσ.
Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μιασ ι
περιςςότερων άλλων οντοτιτων, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να λαμβάνει τόςο το δικό
του Τ.Ε.Υ.Δ. όςο και χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ
οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.
Πταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχουν από κοινοφ, όμιλοι ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων πρζπει να δίδεται
για κακζνα οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο οποίο παρατίκενται οι
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V του Τ.Ε.Υ.Δ.
2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν» και τα
Ραραρτιματα Ι.Α και ΙΙ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το αναλυτικϊσ αναφερόμενο Ρίνακα 1 του
Ραραρτιματοσ Ι, «Διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ».
Ειδικότερα ςτο Φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα περιλαμβάνονται τα εξισ:
 Υπεφκυνθ Διλωςθ των υποψθφίων αναδόχων, όπου κα δθλϊνεται θ πλιρθσ αποδοχι και
ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ραράρτθμα
IΙ τθσ παροφςασ.
 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Ταχυδρομικϊν Επιχειριςεων τθσ ΕΕΤΤ, με τθν οποία κα
πιςτοποιείται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι κάτοχοσ ειδικισ άδειασ για παροχι ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ κακολικισ υπθρεςίασ από τθν ΕΕΤΤ ι αντίγραφο απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ
ςτθν οποία υπάρχουν όλα τα ςτοιχεία τθσ άδειασ του ι άλλο αντίςτοιχο νομιμοποιθτικό ζγγραφο.
 Βεβαίωςθ τθσ ΕΕΤΤ πιςτοποίθςθσ του δικτφου του υποψθφίου αναδόχου, ςτο οποίο να
περιλαμβάνεται πλιρθσ κατάςταςθ του δικτφου τθσ επιχείρθςθσ.
 Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Ρολιτικισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν του
υποψθφίου αναδόχου από τθν Αρχι Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν.


Το Ραράρτθμα ΙΙ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ρρότυπο Τεχνικισ Ρροςφοράσ» υπογεγραμμζνο από
τον νόμιμο εκπρόςωπο του Αναδόχου.

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ, με τθν προςφορά, ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων, ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ, κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα», ςε
αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι
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ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία
του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να ζχουν θμερομθνία
υπογραφισ το νωρίτερο 10 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, να
φζρουν ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ, υπογραφι του δθλοφντοσ και να περιζχουν γενικά τα ςτοιχεία που
ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Εφόςον υποβάλλεται από εταιρεία, θ υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπό τθσ ι από πρόςωπο που ζχει ειδικά εξουςιοδοτθκεί για το ςκοπό
αυτό.
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014. Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ (παρ 7.άρκρο 43
του Ν. 4605/2019).

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ τθσ παροφςασ. To ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ
μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : http:/www.pde.gov.gr ςτθν
διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Ρροκθρφξεισ, ςτο ςθμείο που βρίςκεται αναρτθμζνθ και θ παροφςα διακιρυξθ.
Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο.
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναγράψουν τιμι για κάκε επιμζρουσ διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ και
Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο προςφζρων τθν χαμθλότερθ τιμι επί του ςυνολικοφ ποςοφ διακίνθςθσ
Αλλθλογραφίασ για το χρονικό διάςτθμα (12 μινεσ).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΪ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΪ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δε
δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι να υποβάλλουν
νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν.
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Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ
οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ IV τθσ
παροφςασ οι προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IΙΙ τθσ παροφςασ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89
ν. 4412/2016.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν
από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 21
του Ν.4412/16.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ , με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε
προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
γ) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των αποδεκτϊν προςφορϊν, αποςφραγίηονται
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν και ακολουκεί
ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά τθροφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω
διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι
προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και
«Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο
των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω
ςταδίων.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτισ. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία
αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ
παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 τθσ παροφςασ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ
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επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 30% ςτθν
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχo.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι
κοινοποιιςει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται
ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παραγράφου
1.5 τθσ παροφςασ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμ θ
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει
ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορ ϊν. Με τθν άπρακτθ
πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο
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αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ.
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα ΙV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/16.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16.
Θ Σφμβαςθ τροποποιείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 β του άρκρου 132 του ν.4412/16, για ςυμπλθρωματικζσ
υπθρεςίεσ από τον ίδιο ανάδοχο, ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί από τθν Υπθρεςία και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου, με αφξθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, θ
οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν
τροποποιιςεων θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ
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αξίασ τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται
και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ, αποκλειόμενθσ, ρθτά, οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι
ςυμφωνία και με τθν προχπόκεςθ ότι κα εξαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ του ζργου όπωσ προδιαγράφθκε.

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

4.6 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Ρ.Ε.
Θλείασ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ, ςχετικά με τθν
εκτζλεςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από προςωπικό του Αναδόχου, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και ζμπειρο.
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του προςωπικοφ του.
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ,
κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα,
ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφει πνεφμα
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ι των
εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτό προςϊπων.
Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ
προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ υπθρεςίασ. Σε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςτθν Ρ.Ε. Θλείασ ι ςε τρίτουσ από τθν μθ
τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ αυτισ, υποχρεοφται μόνοσ ο Ανάδοχοσ προσ τθν αποκατάςταςι τθσ.
Θ Ρ.Ε. Θλείασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία
κατά τθν εκτζλεςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Θ Ρ.Ε. Θλείασ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι
τρίτων.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ρ.Ε. Θλείασ για τθν εκπλιρωςθ
όλων των απορρεουςϊν από τθ διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε
λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που
επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ

Σελίδα 31

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ

διακιρυξθσ, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθ Ρ.Ε. Θλείασ για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που
προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οποιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν
ανωτζρα βία, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
Θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ Σφμβαςθ
μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ αν ο μειοδότθσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ
του και να αποφαςίςει αν κα εκπίπτει θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του μειοδότθ υπζρ τθσ Ρεριφζρειασ
Ενότθτασ Θλείασ.
Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι φκοράσ των αντικειμζνων μετά από διαπιςτωμζνθ υπαιτιότθτα του αναδόχου
κα αποηθμιϊνεται ο αποςτολζασ

Σελίδα 32

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και
μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ιτοι Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, θμεριςιεσ
καταςτάςεισ αναλυτικισ κατάκεςθσ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που
τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςη τροποποίηςησ των διατάξεων τησ κείμενησ νομοθεςίασ περί νομίμων κρατήςεων ή/και
φόρου ειςοδήματοσ ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηςη/ςυμπλήρωςη τυχόν διατάξεων, οι όροι τησ
ςφμβαςησ, ςυμμορφώνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει
τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.
6.1

Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
ςχετικά για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ ςφμβαςθ παροχισ των υπθρεςιϊν κα διαρκζςει από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για
ζνα (1) ζτοσ, ιτοι δϊδεκα (12) μινεσ.

Θ ςφμβαςθ κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ-Ρ. Ε. Θλείασ και του
Αναδόχου.

Το προχπολογιηόμενο φψοσ τθσ δαπάνθσ είναι ζωσ 26.100,00 € (είκοςι ζξι χιλιάδεσ εκατό
ΕΥΩ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, το οποίο αποτελεί και το ανϊτατο όριο ςτθν προςφορά του
υποψθφίου.

Θ χρονικι περίοδοσ τθσ υπθρεςίασ κα ξεκινά από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ των
αποτελεςμάτων.
Θ Ρ.Ε. Θλείασ ζχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τθν ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ για τρεισ ακόμα μινεσ με
ζγγραφθ προειδοποίθςθ και χωρίσ τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.3.1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221.
6.3.2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ που ακολουκοφν. Τα ανωτζρω
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
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6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4.Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν.4412/2016.

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
παραδοτζου/των υπθρεςιϊν από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ με
αποδοχι του ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016 με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ
και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν
ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Τποκατάςταςθ αναδόχου

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
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θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΘΜΑΣΟ

Θ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΘ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ

/11/2020

/11/2020

/11/2020

Δ. ΝΣΟΑ

. ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Κ. ΚΟΛΛΑΡΘ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ Αναδόχου για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν,
για λογαριαςμό των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ και των Υπθρεςιϊν χωρικισ
Αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Θλείασ προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ,
φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, κτλ.) που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 1,
προχπολογιςμοφ 26.100,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
Οι όροι παροχισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν κακορίηονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία
για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (Ν.4053 /2012 (ΦΕΚ Α' 44/07.03.2012) «φκμιςθ
λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ
διατάξεισ»).
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ: Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12)
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ περιγράφονται ςτο
Παράρτθμα ΙΙ
ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ



Χρθματοδότθςθ: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ
(τακτικόσ προχπολογιςμόσ – ΚΑΕ 03.072.0823.01.0011).




Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ : 26.100,00
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τιμισ
Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ: βαρφνουν τον ανάδοχο



ΠΙΝΑΚΑ 1. Γηαθίλεζεο Αιιεινγξαθίαο
Α/Α

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ
ΠΟΟΣΘΣΑ

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΘ

1

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μικροί βάρουσ ζωσ 20gr.

4030

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

2

βάρουσ ζωσαλλθλογραφίασ
20gr.
Διακίνθςθ
εςωτερικοφ, φάκελοι
μικροί βάρουσ από 21gr ζωσ 50gr

7170

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

3

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μεγάλοι βάρουσ ζωσ 100gr.

1970

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

4

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μεγάλοι βάρουσ από 101gr ζωσ 200gr.

630

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

5

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μεγάλοι βάρουσ από 201gr ζωσ 1000gr.

110

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ
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6

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ ζωσ 100gr.

70

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

7

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ από 101gr ζωσ 200gr.

70

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

8

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ από 201gr ζωσ 500gr.

360

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

9

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ από 501gr ζωσ 1000gr.

270

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

10 Διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι

110

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

ακανόνιςτοι βάρουσ από 1001gr ζωσ 2000gr.

11 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία
εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

12 Πρόςκετο τζλοσ για κατεπείγουςα αλλθλογραφία
εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

13 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ & κατεπείγουςα
αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ
φακζλων)

14 Πρόςκετο τζλοσ για αλλθλογραφία εςωτερικοφ με
απόδειξθ παραλαβισ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

70
4480
180
400

15 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ ζωσ 1000gr.

40

16 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 1001gr

40

ζωσ 2000gr.

17 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 2001gr
ζωσ 3000gr.

18 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 3001gr
ζωσ 4000gr.

19 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 4001gr
ζωσ 5000gr.

20 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 5001gr
ζωσ 6000gr.

Σελίδα 39

80
80
50
40

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
Α. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ

Αντικείμενο του ζργου είναι θ ανάδειξθ Αναδόχου για τθν για τθν διακίνθςθ εγγράφων και
δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά
πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ που αναφζρονται ςτον
παρακάτω πίνακα και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν:
Α/Α

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ
ΠΟΟΣΘΣΑ

ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΘ

1

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μικροί βάρουσ ζωσ 20gr.

4030

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

2

βάρουσ ζωσαλλθλογραφίασ
20gr.
Διακίνθςθ
εςωτερικοφ, φάκελοι
μικροί βάρουσ από 21gr ζωσ 50gr

7170

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

3

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μεγάλοι βάρουσ ζωσ 100gr.

1970

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

4

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μεγάλοι βάρουσ από 101gr ζωσ 200gr.

630

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

5

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
μεγάλοι βάρουσ από 201gr ζωσ 1000gr.

110

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

6

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ ζωσ 100gr.

70

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

7

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ από 101gr ζωσ 200gr.

70

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

8

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ από 201gr ζωσ 500gr.

360

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

9

Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι
ακανόνιςτοι βάρουσ από 501gr ζωσ 1000gr.

270

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

10 Διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, φάκελοι

110

Σθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα από
τθν θμζρα κατάκεςισ τουσ

ακανόνιςτοι βάρουσ από 1001gr ζωσ 2000gr.

11 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία
εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

12 Πρόςκετο τζλοσ για κατεπείγουςα αλλθλογραφία
εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

13 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ & κατεπείγουςα
αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ
φακζλων)

14 Πρόςκετο τζλοσ για αλλθλογραφία εςωτερικοφ με
απόδειξθ παραλαβισ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

70
4480
180
400

15 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ ζωσ 1000gr.

40

16 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 1001gr

40

ζωσ 2000gr.

17 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 2001gr
ζωσ 3000gr.

18 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 3001gr
ζωσ 4000gr.

19 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 4001gr
ζωσ 5000gr.
Σελίδα 40
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20 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από 5001gr
ζωσ 6000gr.

40

Β. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Οι αποςτολζσ κα κατατίκενται ςτα αντίςτοιχα καταςτιματα του μειοδότθ όπου λειτουργοφν οι εκάςτοτε
υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ
Στθν περίπτωςθ αλλθλογραφίασ Υπθρεςιϊν με ζδρα Δθμοτικι Ενότθτα ςτισ οποίεσ δεν λειτουργεί
κατάςτθμα του Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει για τθν κακθμερινι παραλαβι τθσ
αλλθλογραφίασ από αυτζσ τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.
Χρόνοσ κατάκεςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται βάςει καταςτάςεων αναλυτικισ κατάκεςθσ
ταχυδρομικϊν αντικειμζνων.
Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ με ικανό αρικμό ςυςτθμζνων (Barcode), ι με
ςχετικό λογιςμικό αυτόματθσ παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν.
Ο υπάλλθλοσ του καταςτιματοσ του Αναδόχου, κα ςυμπλθρϊνει τθν εν λόγω κατάςταςθ και αφοφ τθν
υπογράψει, κα επιςτρζφει τθν μία εξ αυτϊν ςτον εν λόγω υπάλλθλο τθσ Ρ.Ε. Θλείασ. Θ εν λόγω
κατάςταςθ προςυπογραμμζνθ και από τα δφο μζρθ κα υπζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ. Ζκαςτο των
μερϊν κα λαμβάνει από ζνα αντίγραφο.
Ο αντιπρόςωποσ του μειοδότθ, κατά τθν παραλαβι τθσ αποςτολισ, ελζγχει και αποδζχεται ότι το προσ
αποςτολι είδοσ που παραλαμβάνει από τθν υπθρεςία τθσ Ρ.Ε. Θλείασ αν: α) ςτο υπό διεκπεραίωςθ
ζγγραφο ζχουν ςθμειωκεί ςωςτά τα ςτοιχεία και θ διεφκυνςθ του παραλιπτθ β) το υπό διακίνθςθ δζμα
ζχει ςυςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ διεκπεραίωςθ του.
Οι περιγραφόμενεσ ποςότθτεσ αποςτολϊν του Ρίνακα 1, ζχουν υπολογιςκεί βάςει εκτιμιςεων
απαιτοφμενθσ διακίνθςθσ ανά βάροσ, μζγεκοσ και ειδικι διαχείριςθ. Είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι
δεςμευτικζσ οι ποςότθτεσ των αποςτολϊν για τθν Ρ.Ε. Θλείασ, οι οποίεσ δφναται να διακυμανκοφν είτε
προσ τα πάνω ι προσ τα κάτω με τθν προχπόκεςθ να μθ γίνει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
τθσ υπθρεςίασ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ τιμολόγθςθ κα γίνει ανάλογα με τισ πραγματικζσ αποςτολζσ και καμία απαίτθςθ δε
κα προκφπτει για τισ διακυμάνςεισ προσ τα κάτω.
Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ζκτακτεσ αποςτολζσ (προσ το εξωτερικό), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παρζχει τθν υπθρεςία με ζκπτωςθ επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου.

Για τον Τποψιφιο

Ονοματεπϊνυμο/φραγίδα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΜΟΡΦΘ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ
ΑΦΜ – ΔOY
ΔΙΕΤΘΤΝΘ, Σ.Κ., ΠΟΛΘ ΕΔΡΑ

ΣΘΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL

Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι
Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ
των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε.Θλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ
Α/Α

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ

1 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι μικροί βάρουσ ζωσ 20gr.

2 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι μικροί βάρουσ από 21gr ζωσ 50gr

3 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι μεγάλοι βάρουσ ζωσ 100gr.

4 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ
ΤΝΟΛΙΚΘ
ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
4030
7170
1970

φάκελοι μεγάλοι βάρουσ από 101gr ζωσ
200gr.
5 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι μεγάλοι βάρουσ από 201gr ζωσ
1000gr.

630

6 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,

70

φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ ζωσ 100gr.

110
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7 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από 101gr ζωσ
200gr.

8 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από 201gr ζωσ
500gr.

9 Διακίνθςθ αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από 501gr ζωσ
1000gr.
10 Διακίνθςθ Αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ,
φάκελοι ακανόνιςτοι βάρουσ από 1001gr ζωσ
2000gr.

11 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία
εςωτερικοφ (αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

12 Πρόςκετο τζλοσ για κατεπείγουςα
αλλθλογραφία εςωτερικοφ (αφορά όλα τα
είδθ φακζλων)
13 Πρόςκετο τζλοσ για ςυςτθμζνθ &
κατεπείγουςα αλλθλογραφία εςωτερικοφ
(αφορά όλα τα είδθ φακζλων)

14 Πρόςκετο τζλοσ για αλλθλογραφία

70

360

270

110

70

4480
180

εςωτερικοφ με απόδειξθ παραλαβισ (αφορά
όλα τα είδθ φακζλων)

400

15 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ ζωσ

40

1000gr.

16 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από
1001gr ζωσ 2000gr.

17 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από
2001gr ζωσ 3000gr.

18 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από
3001gr ζωσ 4000gr.

19 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από
4001gr ζωσ 5000gr.

20 Διακίνθςθ δεμάτων εςωτερικοφ βάρουσ από
5001gr ζωσ 6000gr.

40
80
80
50
40

υνολικό ποςό προςφοράσ

ημ.: Η προςφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τισ 26.100,00 € (είκοςι ζξι χιλιάδεσ εκατό ευρϊ),
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Για τον Τποψιφιο

Ονοματεπϊνυμο/φραγίδα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο
Ονομαςία Τράπεηασ……………………………….
Κατάςτθμα………………………………………..
Διεφκυνςθ: (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ, τθλ-fax)
Θμερομθνία ζκδοςθσ……………
ΕΥΩ……………………………
Ρροσ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΤΡΩ….………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του
ποςοφ των ΕΥΩ……………………………(και ολογράφωσ)……………………………………………….ςτο οποίο και μόνο
περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ υπζρ τθσ εταιρείασ……………..………………………………………………………
………………………διεφκυνςθ……..……………………………………. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ
με αρικμό ………………………….….. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ………….
……………………………………………………..…………(αρικμ. διακιρυξθσ…………………...……….) προσ κάλυψθ των
αναγκϊν του ……………………………………….. και το οποίο ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ
Φ.Ρ.Α εκ ……………..ΕΥΩ αυτισ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΛΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτ……./……

ΤΜΒΑΘ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΘΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΠΑΡΑΛΘΠΣΕ Ε ΟΛΘ
ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ (ΠΟΛΙΣΕ, ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΔΘΜΟΙΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ Κ.Σ.Λ.) ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΛΘΨΘ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΘ Π.Ε. ΘΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΘ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΛΕΙΑ
Ποςοφ : …………… € με ΦΠΑ

Στθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ ςιμερα τθν ………/……/2020, θμζρα
μεταξφ αφενόσ:

1.

Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ, που εδρεφει ςτον Ρφργο
(Μανωλοποφλου 47), µε ΑΦΜ 997824337 και εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον
Γιαννόπουλο Βαςίλειο, Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε Θλείασ, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/2909-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/05-10-2020) απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφερειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ςτο εξισ καλοφμενθ
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ» και αφετζρου

2.

Ο ……………………………………………………………………
που ςτο εξισ κα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».
λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
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5. Τθν υπ’ αρικμ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ:9ΓΤΥ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
2020».
6. Τθν υπ. αρικμ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ3Σ27Λ6-ΨΤΝ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2020».
7. Τθν υπ’ αρικ. 58/13-04-2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ΡΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ Αϋ
Τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020».
8. Τθν υπ' αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Τθν υπ' αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Τθν υπϋ αρικμ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/……………../2020 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ του Τμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΡΔΕ.
11. Τθν αρ. πρωτ. ……………/…../…-11-2020 & Α/Α …… (ΑΔΑ ………………….) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ,
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΡΔΕ.
12. Τθν αρικμ. ……/2020

(ΑΔΑ: ………………………………..) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ

«………………………………………………………………………………………………».
13. Τθν αρικμ. ΡΔΕ/ΔΔΟΡΕΘ/…………./……../2020 Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ.
14. Τθν αρικμ. ……/2020

(ΑΔΑ: ………………………………..) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ

«………………………………………………………………………………………………».
ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα:
Άρκρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό γηα
ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ.Ηιείαο θαη ησλ ππεξεζηώλ
ρσξηθήο

αξκνδηόηεηαο

ηεο

Ρεριφερειακισ

Ενότθτασ

Θλείασ,

όπωσ

περιγράφονται

ςτθν

αρικμ……..Διακιρυξθ.
Άρκρο 2
Διάρκεια
1.Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ότι αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και ιςχφει για ζνα ζτοσ (12 μινεσ).
2. Κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο «αντιςυμβαλλόμενοσ», μετά από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ που κα εγκρίνει τθν παράταςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ ςφμβαςθσ, για χρονικό διάςτθμα
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τριϊν (3) μθνϊν, με τουσ ίδιουσ όρουσ, προχποκζςεισ και τιμι μονάδοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτζσ πρόεκυψαν από τον τελευταίο ςυνοπτικό διαγωνιςμό τθσ ΡΕ Θλείασ.
Θ Ρ.Ε. Θλείασ ζχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τθν ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ για τρεισ (3) ακόμα μινεσ
με ζγγραφθ προειδοποίθςθ και χωρίσ τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 3
Παράδοςθ - Παραλαβι
Οι αποςτολζσ κα κατατίκενται ςτα αντίςτοιχα καταςτιματα του μειοδότθ όπου λειτουργοφν οι εκάςτοτε
υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.
Χρόνοσ κατάκεςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων γίνεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Θ κατάκεςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα γίνεται βάςει καταςτάςεων, εισ διπλοφν, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ αρικμ. πρωτ. οικ.: ……………….

(ΑΔΑΜ: ………………….) Διακιρυξθσ.

Το εν λόγω υπόδειγμα δφναται να τροποποιείται κατόπιν ςυμφωνίασ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ με τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ με ικανό αρικμό ςυςτθμζνων (Barcode), ι με
ςχετικό λογιςμικό αυτόματθσ παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν.
Ο υπάλλθλοσ του καταςτιματοσ του Αναδόχου, κα ςυμπλθρϊνει τθν εν λόγω κατάςταςθ και αφοφ τθν
υπογράψει, κα επιςτρζφει τθν μία εξ αυτϊν ςτον υπάλλθλο του Τμιματοσ ……………. τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ. Θ εν λόγω κατάςταςθ προςυπογραμμζνθ και από τα δφο μζρθ
κα υπζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ. Ζκαςτο των μερϊν κα λαμβάνει από ζνα αντίγραφο.
Ο αντιπρόςωποσ του αναδόχου, κατά τθν παραλαβι τθσ αποςτολισ, ελζγχει και αποδζχεται ότι το προσ
αποςτολι είδοσ που παραλαμβάνει από τθν υπθρεςία τθσ Ρ.Ε Θλείασ αν:
α) ςτο υπό διεκπεραίωςθ ζγγραφο ζχουν ςθμειωκεί ςωςτά τα ςτοιχεία και θ διεφκυνςθ του
παραλιπτθ.
β) το υπό διακίνθςθ δζμα ζχει ςυςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ διεκπεραίωςθ του.
Οι περιγραφόμενεσ ποςότθτεσ αποςτολϊν του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ αρικμ. πρωτ. οικ.: …………………………
(ΑΔΑΜ: ) Διακιρυξθσ, ζχουν υπολογιςκεί βάςει εκτιμιςεων απαιτοφμενθσ διακίνθςθσ ανά βάροσ, μζγεκοσ
και ειδικι διαχείριςθ. Είναι ενδεικτικζσ και δεν είναι δεςμευτικζσ για τθν Ρ.Ε. Θλείασ, οι οποίεσ δφναται να
διακυμανκοφν είτε προσ τα πάνω ι προσ τα κάτω με τθν προχπόκεςθ να μθ γίνει υπζρβαςθ του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ θ τιμολόγθςθ κα γίνει ανάλογα με τισ
πραγματικζσ αποςτολζσ και καμία απαίτθςθ δε κα προκφπτει για τισ διακυμάνςεισ προσ τα κάτω. Σε
περίπτωςθ που υπάρχουν ζκτακτεσ αποςτολζσ (προσ το εξωτερικό), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει
τθν υπθρεςία με ζκπτωςθ επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου.
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Άρκρο 4
Αμοιβι
Ωσ αμοιβι τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ ορίηεται μζχρι το ςυνολικό ποςό των ………….ευρϊ,

βάςει τθσ

προςφοράσ του αναδόχου.
Άρκρο 5
Σρόποσ καταβολισ αμοιβισ – Κρατιςεισ
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν , απ’ ευκείασ
ςτο δικαιοφχο ι ςε αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο άτομο ι με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του
δικαιοφχου από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, μετά τθν προςκόμιςθ των απαραιτιτων
δικαιολογθτικϊν, ςτθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, όπωσ προβλζπεται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και ςφμφωνα με τθν
κακιερωμζνθ διαδικαςία εκκακάριςθσ δαπανϊν από τθν Υπθρεςία Οικονομικοφ- Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ υπόκειται ςτισ εκάςτοτε νόμιμεσ κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον ανάδοχο.
 Φόροσ 8% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν (άρκρο 24 του Ν.
2198/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2ββ του άρκρου
64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’).
 Ραρακράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 375 του Ν.4412/2016 και
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44 του Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19, για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων.
 Χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ ςε ποςοςτό 20% επί αυτοφ επί τθσ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου
13 του Κϊδικα Χαρτοςιμου.
 Ραρακράτθςθ

ποςοςτοφ 0,06% επί τθσ αξίασ,

υπζρ ΑΕΡΡ (Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν

Ρροςφφγων) ςφμφωνα με τισ διατάςεισ του άρκρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρκρων 2
περ.5 και του άρκρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρκρο 2 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Βϋ969). Οι
υπζρ τρίτων κρτιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ειςφορά
υπζρ Ο.Γ.Α. 20% επί τθσ αξίασ του τζλουσ χαρτοςιμου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί των νομίμων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
Σφμβαςθσ, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ θμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
Άρκρο 6
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Ο Ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ κατζκεςε ςτθν Ρ.Δ.Ε. τθν υπ’ αρικμ. …………………. εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………….. ποςοφ ………….. €.
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Αυτι κα επιςτραφεί μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ
τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Ρζρα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ δικαιοφται θ Ρ.Δ.Ε., ςε περίπτωςθ κιρυξθσ του Αναδόχου τθσ ωσ
ζκπτωτου, να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που αυτό υπζςτθ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ.
Άρκρο 7
Τποχρεϊςεισ ςυμβαλλομζνων
Α. Σου Αναδόχου
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Ρ.Ε.
Θλείασ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν
εκτζλεςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από προςωπικό του αναδόχου, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και ζμπειρο.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του προςωπικοφ του.
Ο ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ,
κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα,
ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφει πνεφμα
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ι των
εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτό προςϊπων.
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ
προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ υπθρεςίασ. Σε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςτθ Ρ.Ε. Θλείασ ι ςε τρίτουσ από τθν μθ
τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ αυτισ, υποχρεοφται μόνοσ ο ανάδοχοσ προσ τθν αποκατάςταςι τθσ.
Θ Ρ.Ε. Θλείασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία
κατά τθν εκτζλεςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Θ Ρ.Ε. Θλείασ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του αναδόχου ι
τρίτων.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ρ.Ε. Θλείασ για τθν εκπλιρωςθ
όλων των απορρεουςϊν από τθ διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε
λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που
επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ
Σελίδα 49

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ

διακιρυξθσ, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθ Ρ.Ε. Θλείασ για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που
προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν
ανωτζρα βία, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
Θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ
παράταςθσ μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ παραλαβισ αν ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται
ςτισ υποχρεϊςεισ του και να αποφαςίςει αν κα εκπίπτει θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου ςε
ςυνζχεια τθσ αρικμ. πρωτ. οικ.:

(ΑΔΑΜ:

) Σφμβαςθσ υπζρ τθσ Ρεριφζρειασ Ενότθτασ

Θλείασ.
Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι φκοράσ των αντικειμζνων μετά από διαπιςτωμζνθ υπαιτιότθτα του αναδόχου
κα αποηθμιϊνεται ο αποςτολζασ.
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί τουσ όρουσ τθσ υπ. αρικμ. …………….. /2020 Διακιρυξθσ και τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 8
Ποινικζσ ριτρεσ – Αποηθμιϊςεισ
Ωσ αποηθμίωςθ, ορίηεται θ προβλεπόμενθ από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα υπουργικι απόφαςθ για πλθμμελι
παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απϊλεια ι βλάβθ του περιεχομζνου επιςτολϊν ι δεμάτων ι κακυςτζρθςθ
ςτθν παράδοςθ τθσ επιςτολικισ αλλθλογραφίασ και των δεμάτων τθσ Ρ.Ε Θλείασ με υπαιτιότθτα του
αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με το Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ βάςει
των Γενικϊν Υποχρεϊςεων Ταχυδρομικϊν Επιχειριςεων που παρζχουν ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ υπό
κακεςτϊσ Ειδικισ ι Γενικισ Άδειασ κατά τθν ΕΕΤΤ.
Στον Χάρτθ Υποχρεϊςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ αναλφεται θ πολιτικι επιςτροφισ ταχυδρομικϊν
αντικειμζνων ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν λεπτομερειϊν τθσ διαδικαςίασ επιςτροφισ.
Άρκρο 9
Εμπιςτευτικότθτα
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και να προςτατεφει το απόρρθτο αλλθλογραφίασ τθσ
Ρ.Ε. Θλείασ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία
(θλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του αναδόχου κατά τθν
υλοποίθςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθ Ρ.Ε. Θλείασ ωσ
εμπιςτευτικά.
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Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι και οι υπάλλθλοι/
ςυνεργάτεσ/ υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ και να
προςτατεφει το απόρρθτο αλλθλογραφίασ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ. Να τθρεί τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ
προκειμζνου να αποκλείεται θ πρόςβαςθ ςτθν αλλθλογραφία τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ατόμων που δεν ζχουν
δικαίωμα πρόςβαςθσ. Πλα τα ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του
Αναδόχου κατά τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν ταχυδρομικϊν αποςτολϊν αυτοφ κεωροφνται
εμπιςτευτικά και δεν επιτρζπεται να γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν. Ο ανάδοχοσ και θ Ρ.Ε. Θλείασ
κρατοφν μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι τουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ
ταχυδρομικϊν αποςτολϊν και δεν αποκαλφπτουν τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, ενϊ ο
ανάδοχοσ επιβάλλει αυτι τθν υποχρζωςθ ςτουσ υπεργολάβουσ του, και ςτουσ κακ' οιονδιποτε τρόπο
μετ' αυτοφ ςυνδεόμενουσ για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου.
Ο ανάδοχοσ και θ Ρ.Ε. Θλείασ αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ
αςχολοφνται άμεςα με το περιεχόμενο τθσ υπθρεςίασ και διαςφαλίηουν ότι αυτοί οι υπάλλθλοι είναι εν
γνϊςει και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εχεμφκειασ. Ο ανάδοχοσ μεταφζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ
ςτουσ υπεργολάβουσ του, και ςτουσ κακ' οιονδιποτε τρόπο μετ' αυτοφ ςυνδεόμενουσ για τθν εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ υπθρεςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν,
οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ και περιζχονται ςε κάκε είδουσ πλθροφορίεσ που θ Ρ.Ε. Θλείασ κα
παραδϊςει ςτον ανάδοχο, για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ταχυδρομικϊν
αποςτολϊν.
Τόςο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ όςο και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Επίςθσ, κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι
το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ρ.Ε.
Θλείασ. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει όλα τα ςτοιχεία ςε αςφαλείσ χϊρουσ
και ςε ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με τθν υπθρεςία, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι
μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθ Ρ.Ε. Θλείασ
για τα μζτρα που παίρνει ςτθν κατεφκυνςθ αυτι.
Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ του
αναδόχου, θ Ρ.Ε. Θλείασ διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ», να κοςτολογιςει και να απαιτιςει πλθρωμι για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι
αποκετικζσ ηθμιζσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί, κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθν καταγγελία τθσ
Σφμβαςθσ, εξαιτίασ υπαιτιότθτασ του αναδόχου.
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Άρκρο 10
Εκχωριςεισ - Μεταβιβάςεισ
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ, ι οποιοδιποτε
δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτιν ςε οποιονδιποτε τρίτο, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι
ςυγκατάκεςθ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.
Β. Σθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – Π.Ε. Θλείασ
1. Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ είναι υποχρεωμζνθ να καταβάλει ςτον ανάδοχο τθν ανάλογθ αμοιβι.
2. Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ δικαιοφται να αςκιςει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τα
άρκρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δθλαδι ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν είναι ςυνεπισ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του (όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ), δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χωρίσ
καμία υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ προσ τθν εταιρεία κανενόσ ποςοφ, εκτόσ του ποςοφ που
αναλογεί ςτισ υπθρεςίεσ που μζχρι τότε παραςχζκθκε από τον ανάδοχο, φςτερα από βεβαίωςθ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτα Θλείασ.
Άρκρο 11
Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ
1. Θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
παροφςασ.
2. Θ ςφμβαςθ μπορεί να λυκεί μονομερϊσ με ζγγραφθ διλωςθ του ςυμβαλλόμενου μζρουσ που επικυμεί
τθ λφςθ τθσ. Θ λφςθ επζρχεται ζνα (1) μινα μετά τθν θμερομθνία τθσ διλωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι
καταβάλλεται ςτθν αντιςυμβαλλόμενθ θ αναλογοφςα αμοιβι για τισ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ λφςθσ
εκτελεςκείςεσ από τθν αντιςυμβαλλόμενθ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τον τρόπο καταβολισ τθσ αμοιβισ που
ορίηεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε το περιεχόμενό τθσ, υπογράφθκε
από του ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4) όμοια αντίτυπα, από τα οποία κα λάβει ζνα (1) ο Ανάδοχοσ και
τρία (3) θ Ρ.Ε. Θλείασ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τθν Π.Δ.Ε. – Π. Ε. Θλείασ

Για τον ανάδοχο

O ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΘΛΕΙΑ
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Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, κ. κ. Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο, Νικολακόπουλο Δθμιτριο, Μθτρόπουλο
Κωνςταντίνο και Κωςτακόπουλο Χριςτο και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 12 αρικμοφσ από κατάςταςθ
με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ ςτα εν λόγω ςυλλογικά όργανά, τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και
αρικμϊν, προκειμζνου να προκφψουν τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν και τα
τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ
αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Γιαχαλισ Αντϊνιοσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. Καλογερόπουλοσ Εμμανουιλ, ΔΕ Σεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Σςίρου Ιωάννα, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ & Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Ακαναςόπουλοσ Ιωάννθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Ζάρρα Ακριβι, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ & Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. ταματόπουλοσ Βαςίλειοσ, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν ζχουν ωσ
εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Ακαναςακόπουλοσ Αριςτείδθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. Ευςτακοποφλου Μαρία, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Λεωνιδοποφλου ταματία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Χθνοφϊτθ Κωνςταντίνα, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Γρθγοροποφλου Ιωάννα, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κάρδαρθ Βαςιλικι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 314205/6875/25-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΑΔΑ: Ω3Ρ57Λ6-75Υ
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1) Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν: «Ανάδειξθ αναδόχου για τθν
διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικισ Επικράτεια
(πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ κλπ) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ και των υπθρεςιϊν χωρικισ αρμοδιότθτάσ τθσ, χρονικισ διάρκειασ
ενόσ ζτουσ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 26.100,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ,
ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ», ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

2) υγκροτεί τθν Επιτροπι διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του εν λόγω
διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν και τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και
προςφυγϊν, κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων, οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα,
ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ και με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του Ν.4024/2011, ωσ
κάτωκι:

Επιτροπι διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ
και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν
Σακτικά μζλθ
1. Γιαχαλισ Αντϊνιοσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. Καλογερόπουλοσ Εμμανουιλ, ΔΕ Σεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Σςίρου Ιωάννα, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ & Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Ακαναςόπουλοσ Ιωάννθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2. Ζάρρα Ακριβι, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ & Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. ταματόπουλοσ Βαςίλειοσ, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν
Σακτικά μζλθ
1. Ακαναςακόπουλοσ Αριςτείδθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. Ευςτακοποφλου Μαρία, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
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3. Λεωνιδοποφλου ταματία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Χθνοφϊτθ Κωνςταντίνα, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2. Γρθγοροποφλου Ιωάννα, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κάρδαρθ Βαςιλικι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2020 και 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ: 02.03.072.0823.01.0011 τθσ Π.Ε. Ηλείασ και για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ
Α/Α 3199 (ΑΔΑ:ΩΓΒΛ7Λ6-7ΨΞ) Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε..
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι

