
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                                                                                                        Λαμία     16.12.2015

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα                                                                               Αρίθ. Πρωτ. 7595

(Τ.Ε.Ι.)  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας                                  

Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ                                               

Τ.Κ. 35100, Λαμία                                                                                                

ΤΗΛ. 22310 – 60161                                                                                            

FAX: 22310 – 33945                                                                                   

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι.

Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ.

127/2013 (ΦΕΚ 190Α/16.9.2013). 

2. Του  ν.4046/2012  (ΦΕΚ  28Α)  «Έγκριση  των  σχεδίων  συμβάσεων  χρηματοδοτικής

διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),

της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου

Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της

Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και

τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

3. Του  άρθρου  3,  του  ν.4250/2014  (ΦΕΚ 74Α΄)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του  Δημοσίου  Τομέα – Τροποποίηση

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις».

4. Του  π.δ.136/2011  (ΦΕΚ  267Α) «Περί  καθορισμού  κατωτάτου  ύψους  των  δαπανών  που

ελέγχονται  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο», όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ.87/2014  (ΦΕΚ

131Α΄).

5. Του  π.δ.113/2010  (ΦΕΚ  194Α)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α /30.9.2010) «Δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων

συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».
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7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής

Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών

σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε

με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α), όπου στην παρούσα

γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή

συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και

συνάδουν με την φύση των προμηθειών.

9. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

10. Του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)».

11. Του Ν.2286/95  «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ

19Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την

εφαρμογή της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012». 

13. Του  ν.4093/2012  (ΦΕΚ  222Α)  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής

Στρατηγικής  2013  –  2016  –  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.4046/2012  και  του

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

14. Του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α),  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της ελληνικής  οικονομίας,

οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών και  άλλες  διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε,

συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 37, του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α)  «Ρυθμίσεις για την

λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της

κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

15. Τις,  σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων,  εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από

τα οριζόμενα παρούσας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Απόφασης κ.λπ.)

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται

ρητά παραπάνω.   

16. Την αριθ. 56/25.6.2015 (Θέμα 11ο)  (ΑΔΑ:  7ΙΥ5ΟΞΑ0-ΨΘΘ) Απόφαση της Συνέλευσης του

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

την «Ανάδειξη Αναδόχου με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες

των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».

17.  Την  από  29.6.2015  (ΑΔΑ:  6497ΟΞΑ0-ΟΕ0) Απόφαση  Δημοσιονομικής  Δέσμευσης  του

Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

18. Την αριθ.650/4.2.2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΡ3ΟΞΑ0 – 2ΒΝ) Απόφαση του Τ.Ε.Ι.  Στερεάς Ελλάδας

σχετικά με τον Ορισμό Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
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19. Την αριθ. 69/9-12-2045 (Θέμα 11ο)  (ΑΔΑ:  78ΓΛΟΞΑ0-ΓΕΦ) Απόφαση της Συνέλευσης του

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

την «Ανάδειξη Αναδόχου με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες

των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».

Καλεί  τους ενδιαφερόμενους  να  υποβάλλουν σφραγισμένες  προσφορές για την  ανάδειξη

αναδόχου,  με  σκοπό  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  ταχυμεταφοράς  για  τις  ανάγκες  των

υπηρεσιών του,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των  Δώδεκα

Χιλιάδων Ευρώ (12.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (που σήμερα είναι στην

κατηγορία του 23%), σε βάρος του Κ.Α.Ε.0831, για ένα έτος και με δυνατότητα ανανέωσης για

ένα έτος επιπλέον. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή

αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά με την προσφορά τους:

1. Ειδική  ή  Γενική  Άδεια  ότι  είναι  εγγραμμένοι  στο  Μητρώο  Ταχυδρομικών

Επιχειρήσεων που τηρείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

(Ε.Ε.Τ.Τ.),  σύμφωνα  με  το  ν.2668/98  (ΦΕΚ  282Α/18.12.1998)  «Οργάνωση  του  Τομέα

Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

έως και σήμερα.

2. Ισχύοντα εμπορικό κατάλογο των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμμετέχοντος.

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις

του  (για  διαγωνιζομένους  με  μορφή  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),

στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  μέλη  του  Δ.Σ.,  τα  υπόλοιπα

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υπογραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό

δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή

κάθε άλλου νομικού προσώπου.

4. Επίσης  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να

περιλαμβάνουν,  επί  ποινή  απορρίψεως,  και  Υπεύθυνη  Δήλωση,  της  παρ.  4  του

άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (75Α), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρουν ότι

δέχονται  όλους  τους  όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  διαγωνισμού

ανεπιφύλακτα.

Στην  περίπτωση  που  οι  διαγωνιζόμενοι  συμμετέχουν  με  αντιπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν

παραστατικό εκπροσώπησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  30.12.2015 και ώρα 10.00 π.μ.

στο Γραφείο Νο 118 στο Ισόγειο, του Νέου Διοικητηρίου, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. 

Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς μπορεί  να αποσταλεί  ή να κατατεθεί  στο Κεντρικό

Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι.  Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, το αργότερο μέχρι την  30.12.2015 και
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ώρα 10.00  π.μ.  και  θα  φέρει  ευκρινώς τα  πλήρη στοιχεία  του  αποστολέα,  καθώς και  τα

παρακάτω στοιχεία:

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου στην εκτέλεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».

Ημερομηνία Διενέργειας  30.12.2015

Αριθμός Διακήρυξης:      

3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών,

Τ.Κ. 35100, Λαμία

Επίσης,  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να

περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή την τιμή προσφοράς τους, όπως αναλυτικά

περιγράφεται παρακάτω: 

1. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α.  

Γ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.

2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως και

θα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που

δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Επίσης  θα  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  προσφορές  που

θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει

συνυπολογισθεί στην προσφορά.

6. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. της συνολικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων

των τιμών /μονάδα επί τη ποσότητα των επί μέρους κατηγοριών , θα λαμβάνεται υπόψη για τη

σύγκριση των προσφορών .

7. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα εξήντα

(60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές, οι οποίες δεν δέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ή είναι υπό

αίρεση  ή επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο διαγωνισμό, πρέπει να το δηλώσει με την

κατάθεση της προσφοράς του. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αλληλογραφία Εβδομαδιαίως

Αλληλογραφία εσωτερικού και σε κατηγορίες 0-2 κιλά και 2 κιλά και πάνω .

Εκτιμώμενη αλληλογραφία 
ανά εβδομάδα

0-2 κιλά 15-20
2 κιλά και πάνω 2-3

Προκειμένου να γίνει σωστή αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών
οι εταιρείες που θα καταθέσουν  προσφορά παρακαλούνται να δίνουν προσφορά μόνο για
αυτές τις κατηγορίες και με ενιαία τιμή για όλη την  Ελληνική επικράτεια. 

1. Παράδοση  συστημένης  αλληλογραφίας  αυστηρά  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  και  κατά

παραγγελία Σάββατο (εκτός απομακρυσμένων περιοχών).

2. Αποστολή συστημένης αλληλογραφίας προς Τ.Ε.Ι. και χρέωση στον υπάρχων λογαριασμό του

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (κατά περίπτωση).

3. Τα ογκώδη δέματα – συστημένη αλληλογραφία να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται από

υπάλληλο της εταιρείας στους παραλήπτες. 

4. Η παράδοση – παραλαβή φακέλων αλληλογραφίας να γίνεται τις ώρες 13.00 – 14.00 και κατόπιν

τηλεφωνικής ειδοποίησης μιας ώρας πριν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  απαιτείται  η  προσκόμιση εγγύησης καλής

εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157, παρ.1β, του ν. 4281/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το πρωτότυπο Τεύχος της Διακήρυξης μπορούν

να απευθύνονται  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού  –  Οικονομικού,  Τμήμα  Προμηθειών  &

Περιουσίας,  του  Τ.Ε.Ι.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ,  3ο Χλμ.  Π.Ε.Ο.  Λαμίας  –  Αθηνών,  Τ.Κ.  35100,

Λαμία,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., στα τηλέφωνα

22310 – 60161 και 22310 – 60158. Διανέμεται δωρεάν. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης θα διατίθεται  και  σε

ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  Διαδικτύου  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http  ://  info  .  teiste  .  gr  /,  στην

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/ στην κατηγορία Προκηρύξεις, σύμφωνα 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

με  τον  Ν.  4013/2011,  καθώς  και  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα  Διαύγεια),

όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α), 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ    
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