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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την
« Επιλογή Εταιρίας Ταχυµεταφορών για την µεταφορά επιστολών και
µικροδεµάτων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ηρακλείου » και καλεί τους
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν.
3852/2010, όπως ισχύουν σήµερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος
Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών
6. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό Α-378
7. Την 120 / 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 00-6224.001µε τίτλο
Λοιπές Επικοινωνίες ( Εταιρίες Ταχυµεταφορών ) για την
µεταφορά επιστολών και µικροδεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου
για το έτος 2013
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και
τον πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου, ηµέρα ∆ευτέρα 11/03/2013 έως και
την Παρασκευή
15/03/2013 και ώρα 14:30 µ.µ. (λήξη επίδοσης
προσφορών), είτε ιδιοχείρως, είτε µε το ταχυδροµείο ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο
(courier) στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ.
71202 . Πληροφορίες στα τηλ. 2813 409185 και 2813 409186,
όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπεύθυνοι κα ∆αµιανάκη Αικατερίνη – και Τζανιδάκης
Βασίλης .
∆εκτές γίνονται µόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση
απορρίπτεται η οικονοµική προσφορά . Ο ενδιαφερόµενος
µπορεί να
συµπληρώσει το τιµολόγιο προσφοράς που επισυνάπτεται η άλλο παρόµοιο µε
αυτό έγγραφό του .
Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας που επισυνάπτεται ανέρχεται στο
ποσό των 9.471,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριµένης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της
Σύµβασης και θα ολοκληρωθεί έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 και µπορεί να
παραταθεί για δύο µήνες ακόµη µε µονοµερή έγγραφη δήλωση ,
απόφαση του ∆ήµου .

1

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να προσκοµίσουν
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και
το ειδικό επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν τη κατάθεση της προσφοράς .
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι:
Είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα της ΕΕΤΤ ( Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων )
- Το δίκτυο τους πρέπει να έχει αποκλειστικούς αντιπροσώπους πανελλαδικά
και να µην χρεώνει χιλιοµετρικές επιβαρύνσεις σε κανένα προορισµό της
Ελλάδος.
- Ο χρόνος παράδοσης για τα ενταύθα θα πρέπει να είναι δυο (2) ώρες
µετά το χρόνο
παραλαβής από το ∆ήµο.
- Ο χρόνος παράδοσης για άλλες πόλεις της χώρας θα πρέπει να είναι η
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
- Οι αποστολές στο εξωτερικό θα γίνονται µε γνωστές και αξιόπιστες
εταιρείες.
- Το σύστηµα ανίχνευσης των αποστολών θα πρέπει να είναι σύγχρονο,
έτσι ώστε να ξέρουµε ανά πάσα στιγµή την παραλαβή και την ώρα
παράδοσής τους.
- Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να λειτουργεί πρωί και απόγευµα .
- Όλες οι αποστολές θα πρέπει να είναι ασφαλισµένες .
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την υπογραφή της
Σύµβασης να προσκοµίσει στο ∆ήµο εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε
το 5 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης .
Το κριτήριο για
την κατακύρωση του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη
τιµή . Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1.
Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων
2.
Η τήρηση των προδιαγραφών των ταχυµεταφορών .
3.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίµησης
απορρίπτεται.
4.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως
απαράδεκτη .
Η κατακύρωση της µεταφοράς θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου µε την εισήγηση
της Υπηρεσίας .
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α.α
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