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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σκάλα 05/02/2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.:1.229

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.
4412/2016, o Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή ταχυμεταφορών σύμφωνα
με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00 να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών προσωπικού της
εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα των διαχειριστών της εταιρείας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου σε εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να
διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατόν επείγουσες υποθέσεις και υποθέσεις στις
οποίες τίθεται θέμα χρονικών περιορισμών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
● Αποστολές εντός Πόλης έως 2 κιλά χρέωση 3,10 € και για κάθε επιπλέον κιλό 0,87€
● Αποστολές εντός Περιφέρειας έως 2 κιλά χρέωση 4,34 € και για κάθε επιπλέον κιλό
0,87€
● Χερσαίοι Προορισμοί έως 2 κιλά χρέωση 4,34 € και για κάθε επιπλέον κιλό 0,87€
● Νησιωτικοί Προορισμοί έως 2 κιλά χρέωση 4,34 € και για κάθε επιπλέον κιλό 1,20€
● Δυσπρόσιτες περιοχές έως 2 κιλά χρέωση 8,20 € και για κάθε επιπλέον κιλό 2,85€
● Παράδοση με επιστροφή αριθμού πρωτοκόλλου στον αποστολέα 10,00 €
Η πίστωση που διατίθεται από τον Δήμο ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το σύνολο των αποστολών θα είναι ανάλογο με την πίστωση που διατίθεται και έως
εξαντλήσεώς της.
Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται έως εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης.

3

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου με
το σύνολο των αποδεικτικών του μήνα .
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους , τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο.
Σκάλα 04 / 02 /2020
Η Συντάξασα

Ρωμαίου Αναστασία
ΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σκάλα 04 /02 /2020
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Μυλωνά Αναστασία
ΠΕ Διοικητικών-Οικονομολόγων

