
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική 

Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 

του Υποέργου 4 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), και σύμφωνα με την αριθμ. 

137/16/13-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ792469143-40Π, ΑΔΑΜ: 17REQ001963590) απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών, 

Καλείτε κάθε ενδιαφερόμενος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που  παρέχει υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς, να καταθέσει την προσφορά του για παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων, δεμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Η σύναψη 

σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», 

συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 2.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  κριτήριο επιλογής/ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η παραπάνω δαπάνη προβλέπεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Υποέργου 4 της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Α. Πίνακας υπηρεσιών προς προμήθεια 

Υπηρεσία 
Χρέωση 
( € / έως 

2kg) 

Χρέωση 
(επιπλέον 

kg) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Χερσαίοι Προορισμοί παράδοση την 
επόμενη μέρα από την παραλαβή  …..€/2kg ….€/kg 50% 

Εντός πόλης παράδοση την επόμενη 
μέρα από την παραλαβή  …..€/2kg ….€/kg 10% 

Νησιωτικοί Προορισμοί παράδοση 
πέραν της επόμενης μέρας από την 
παραλαβή (κατά περίπτωση) 

…..€/2kg ….€/kg 20% 

Δυσπρόσιτες περιοχές παράδοση πέραν 
της επόμενης μέρας από την παραλαβή 
(κατά περίπτωση) 

…..€/2kg ….€/kg 20% 

 
Β. Όροι:   

• Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχονται όλες οι επιμέρους υπηρεσίες του 

παραπάνω πίνακα.  

• Η προσφορά θα δοθεί με τιμή μονάδας όπως αναφέρεται στον παραπάνω 

πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου  ΦΠΑ.  

• Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, για το χρονικό 

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.10.2018, με δυνατότητα 

αυτόματης χρονικής ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης της πράξης και μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού. 

• Ο προσδιορισμός της χαμηλότερης τιμής θα γίνει με την Συνολική Σταθμισμένη 

Μέση Τιμή που θα προκύψει από το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων (€/ έως 2kg) 

επί του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας.  

• Οι τιμές είναι δεσμευτικές μέχρι την λήξη της σύμβασης 

• Η πληρωμή της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχό τους και αφού προηγηθεί 

βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η πληρωμή επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 

κράτηση. 

 



 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο της ΕΕΕ του ΤΕΙ/ΚΜ μέχρι 
29/9/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.    

                                                                        

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:  

Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς στα πλαίσια 

υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 (αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης  5643/19-09-2017)  

Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετείται : 

1. Η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο με σφραγίδα και υπογραφή.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 

73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση 

νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση 

περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το 

σύνολο αυτών).  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. 

Αθανασάκη στο τηλέφωνο 23210 49228.  

                                                                             

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ 

Μωυσιάδης Αναστάσιος 

Καθηγητής 

 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος 

Δαυΐδ Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 
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