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                                                        ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         επιστολών και δεµάτων από και προς τον ∆ήµο.                   

∆ΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      

∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                                                                              Ηράκλειο   27/ 03/ 2014 

 

     Αριθµός πρωτ.προκήρυξης: 45381              

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 

• την αριθ. 164/2014  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση των 

συντασσόµενων τευχών  

• Τους Κ.Α. 00-6221.001 µε τίτλο «ταχυδροµικά τέλη» µε ποσό   25.000,00 €  και ΚΑ 00-6224.001 

µε τίτλο  «Λοιπές επικοινωνίες (Εταιρείες ταχυµεταφορών)»  µε ποσό   4.340,42 € 

 

         Αποφασίζει και   διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επανάληψη του πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την επιλογή εταιρείας ταχυµεταφορών για τη µεταφορά επιστολών και δεµάτων εσωτερικού και 

εξωτερικού έτους 2014 όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου ,µε τους ίδιος όρους, µε σφραγισµένες 

προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 28/80  και αφορά την  επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών για την µεταφορά επιστολών και 

δεµάτων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2014 όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο     Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού  

        Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου οδός Αγίου Τίτου 1 ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής την  04/04 / 2014 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα  10:00 . 

 ΑΡΘΡΟ 2ο   ∆εκτοί  στο διαγωνισµό 

        Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι 

εγγεγραµµένοι στο µητρώο ταχυµεταφορών επιχειρήσεων.  

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο    

 Προϋπολογισµός προµήθειας 

        Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια  είναι  29.340,42  €    µε το   

Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό  θα βαρύνει τους Κ.Α. :  

Α)  Κ.Α. 00-6221.001 µε τίτλο «ταχυδροµικά τέλη» µε ποσό   25.000,00 € 

Β)   ΚΑ 00-6224.001 µε τίτλο  «Λοιπές επικοινωνίες (Εταιρείες ταχυµεταφορών)»  µε ποσό   4.340,42 € 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  Στοιχεία διαγωνισµού 

      Στοιχεία για την προσφορά είναι :  

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ταχυµεταφορών  

5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  

6. Το τιµολόγιο προσφοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  Προσφορές. 

        Οι  προσφορές των διαγωνιζόµενων, θα αφορούν το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

Προσφορές  που  για οποιοδήποτε λόγο   υποβάλλονται  µετά την ηµεροµηνία  και ώρα λήξης  του 

διαγωνισµού  δεν λαµβάνονται  υπόψη.  

Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές.  

Εναλλακτικές  προσφορές  δεν γίνονται δεκτές  

      Η ισχύς  των προσφορών θα είναι µέχρι 31/12/2014. Με δικαίωµα παράτασης από τον αρµόδιο    

Αντιδήµαρχο για δυο (2) µήνες.  

Οικονοµικοί  όροι  των διαγωνιζόµενων δεν γίνονται  δεκτοί.  

Όσοι  συµµετέχουν στο διαγωνισµό  οφείλουν  να αποδεικνύουν  την επαγγελµατική  τους αξιοπιστία και 

φερεγγυότητα στην Υπηρεσία.    

 

ΑΡΘΡΟ 6ο   ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

        Η µη τήρηση  οποιουδήποτε  από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή  αποκλεισµού 

της αντίστοιχης προσφοράς .  

Οι προσφορές θα είναι γραµµένες  στην Ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού . 

Στο διαγωνισµό θα κατατεθούν δύο φάκελοι, που θα πρέπει  να περιέχουν τα κάτωθι :  

 

Φάκελος ∆ικαιολογητικών :  

 

1. Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισµένης Τράπεζας  ή  του ΤΣΜΕ∆Ε ποσού  586,80 ίσου  µε το 2%  του 

ενδεικτικού  προϋπολογισµού και θα έχει ισχύ για  3 µήνες .  

2. 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 διενέργεια  του διαγωνισµού .  

3. Α.  Υπεύθυνη δήλωση  του διαγωνιζόµενου  ότι έλαβε  πλήρη γνώση των όρων  της διακήρυξης , της 

ειδικής  και γενικής συγγραφής  υποχρεώσεων  και της τεχνικής  περιγραφής , τα οποία  αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα.  

B. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνετε 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  τέσσερεις   (4) 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 . 
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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  συµβατικής δαπάνης .   

 Υπεύθυνη δήλωση  του διαγωνιζόµενου  ότι έλαβε  πλήρη γνώση των όρων  της διακήρυξης , της ειδικής  

και γενικής συγγραφής  υποχρεώσεων  και της τεχνικής  περιγραφής , τα οποία  αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

Φάκελος Οικονοµικής προσφοράς:  

Οι  Οικονοµικές προσφορές  υποβάλλονται  µέσα σε φάκελο  καλά σφραγισµένο και σε αυτόν θα περιέχεται  

η προσφορά του διαγωνιζόµενου  σε ευρώ  και θα αναγράφεται  αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος , το 

ποσό  δαπάνης  και η συνολική  δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.    

Οι προσφορές   δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα,  προσθήκες, διορθώσεις  κλπ. 

Εάν υπάρχει στην  προσφορά  διόρθωση  αυτή πρέπει  να είναι καθαρογραµµένη  και µονογραµµένη από τον 

προσφέρονταν.  

Οικονοµικές προσφορές  που υποβάλλονται  ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.         

 

 ΑΡΘΡΟ 7οΕνστάσεις  κατά του διαγωνισµού 

       Ενστάσεις  κατά  της δηµοπρασίας  υποβάλλονται  εγγράφως  στην αρµόδια για τη δηµοπρασία επιτροπή 

ως ακολούθως :  

1. Κατά  της  διακήρυξης  του διαγωνισµού  µέσα  στο µισό  του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση  

της διακήρυξης  µέχρι   την ηµεροµηνία  υποβολής  των προσφορών .  

2. Κατά  της νοµιµότητας  της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής  προµηθευτή σε αυτόν ,  µόνο από 

προµηθευτή  που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό ,  εντός  24 ωρών   από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

Οι ενστάσεις  στη συνέχεια   υποβάλλονται  στη Οικονοµική  Επιτροπή µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση  

του αρµόδιου  για την αξιολόγηση  οργάνου.   

 

ΑΡΘΡΟ 8οΑποσφράγιση προσφορών 

      Η αποσφράγιση  των προσφορών  γίνεται ενώπιον  της  αρµόδιας Επιτροπής .  

Προσφορές  που  υποβάλλονται   στο παραπάνω όργανο ,   µετά το πέρας  της διαδικασίας δεν 

αποσφραγίζονται , αλλά  παραδίδονται  στην Υπηρεσία για  επιστροφή  ως εκπρόθεσµες . Επειδή  ο 

διαγωνισµός  γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη   τιµή,  αποσφραγίζεται  ο κυρίως φάκελος  , µονογράφεται  

δε  και σφραγίζονται   από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά    κατά φύλλο.  Η οικονοµική 

προσφορά   δεν αποσφραγίζεται  , αλλά µονογράφεται  και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο .   

Μετά  την αποσφράγιση  των προσφορών   καταχωρούνται  σε πρακτικό  τα ονόµατα   των προµηθευτών  

που έλαβαν µέρος  καθώς και των δικαιολογητικών  που  υπέβαλαν   αναλυτικά   και υπογράφονται  από το 

ανωτέρω όργανο.  

Η αποσφράγιση των προσφορών   γίνεται δηµόσια .  

Όσες προσφορές  δεν κρίθηκαν   αποδεκτές  δεν αποσφραγίζονται   αλλά επιστρέφονται .  

Μετά   τον έλεγχο  των δικαιολογητικών,  οι φάκελοι  των οικονοµικών  προσφορών  των προµηθευτών  που 

έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται  κατά σειράν. Oι προσφορές δεν µπορεί να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό στο σύνολο του ή σε µέρος αυτού.   Προσφορές  που δεν είναι υπογεγραµµένες από τον 

προµηθευτή  ή δεν είναι σύµφωνες µε τη    διακήρυξη  απορρίπτονται . Ανάδοχος ανακηρύσσεται  αυτός  που 

πρόσφερε τη µικρότερη τιµή  για το σύνολο  της προσφοράς στην περίπτωση δε που  περισσότεροι  του 

ενός  έχουν προσφέρει την ίδια µικρότερη τιµή,  γίνεται κλήρωση µεταξύ τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο    Αξιολόγηση προσφορών 

      Το κριτήριο  για    την  κατακύρωση του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή . Για την αξιολόγηση  των  

προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:    

 Τα δικαιολογητικά  συµµετοχής  στο διαγωνισµό 

1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων  

2. Η τήρηση  των προδιαγραφών των ταχυµεταφορών  

3. Η ακύρωση  του διαγωνισµού   επιτρέπεται  λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.  

4. Ο διαγωνισµός  µπορεί να επαναληφθεί  λόγω ασύµφορου.  

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίµησης απορρίπτεται.  

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτεται .  
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7. Η προσφορά δεν απορρίπτεται   αν οι αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. 

8. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη .  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τιµές  προσφορών 

      Όλες  οι προσφορές  θα  γράφονται  σε Ευρώ . Προσφορά στην οποία  θα καθορίζεται η τιµή  σε 

συνάλλαγµα ή ρήτρα  συναλλάγµατος   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

ως απαράδεκτη, ύστερα  από γνωµοδότηση  του αρµοδίου  για την αξιολόγηση  προσφορών οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Γλώσσα σύνταξης  προσφορών 

      Οι   προσφορές   θα είναι γραµµένες  στην  Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις  και σαφείς  σε όλα  τα 

σηµεία,  οποιαδήποτε  ασάφεια  ερµηνεύεται  σε βάρος του προµηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο   Χρόνος  και τόπος παράδοσης  των ειδών 

      Ο µειοδότης  υποχρεούται  να παραλαµβάνει και να παραδίδει τις επιστολές ή τα  δέµατα µέσα στα 

χρονικά  περιθώρια  και µε τον τρόπο  που ορίζονται   από τις  τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας  που 

διενεργεί  την παραγγελία.  

 ΑΡΘΡΟ  13ο  Χρονική ισχύς προσφορών 

      Όλες  οι προσφορές   όσων έχουν λάβει µέρος   και δεν αποκλείσθηκαν  από το διαγωνισµό,  

θεωρούνται ότι  ισχύουν.   Κατά  το  διάστηµα  που ισχύουν  οι προσφορές  ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει  τον 

προκριθέντα  διαγωνιζόµενο  µε βάση το πρακτικό του διαγωνισµού  για να υπογράψει  σύµβαση  µε τους 

όρους της παρούσας   διακήρυξης  και της συγγραφής υποχρεώσεων .  

Ο διαγωνιζόµενος  δεν δύναται  κατά το διάστηµα  της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει  την 

ακύρωση  αυτής ή οποιαδήποτε  µεταβολή των όρων  προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 14ο   : ∆ηµοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, και στη  ιστοσελίδα του 

∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion,gr . 

H περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα    Πατρίς, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και θα σταλεί στο Επιµελητήριο για να ενηµερωθούν τα µέλη του που 

ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό.  

ΑΡΘΡΟ 14ο   ∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή 

      Ο ανάδοχος προµηθευτής  επιβαρύνεται  µε τα έξοδα  µεταφοράς  των ειδών, τα έξοδα δηµοσίευσης και 

κάθε νόµιµη κράτηση. Το Φ.Π.Α.  βαρύνει  το ∆ήµο.   

ΑΡΘΡΟ 15ο   ∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 

      Αντίγραφο   της διακήρυξης  και  των λοιπών  στοιχείων του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι θα 

λαµβάνουν  από την αρµόδιο τµήµα προµηθειών, τηλ. 2813409185-186 – 189  ή και την  ιστοσελίδα του 

∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion,gr   .                                                         

 

 

                                                   Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου 

                                                                    

                                                    ΑΓΑΠΑΚΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  


