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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας
«παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2018» για την διακίνηση της αλληλογραφίας της επιχείρησης
χρονικής διάρκειας ενός έτους, προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την με
αριθμό 5/2018 μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνική Περιγραφή, Γενική & Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 10
Ισχύουσες Διατάξεις
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνουν σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
1) Του Ν. 1069/80 (Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως).
2) Του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης).
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377
του Ν. 4412/2016.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής
αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων
53, 54, 118 & 311, 327, 328.
Άρθρο 20
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση της υπηρεσίας
Η συνολική δαπάνη για την παρούσα παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει
προϋπολογισθεί στο ποσόν των € 59.970,00 χωρίς Φ.Π.Α. ή € 74.362,80 συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης για ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και θα
βαρύνει τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και συγκεκριμένα
τον
KA 6203021 με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ (ΕΛΤΑ)» συνολικής πίστωσης ποσού € 100.000,00
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ. Τυχόν αδιάθετα ποσά του οικονομικού έτους 2018
μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2019. Στον ίδιο κωδικό του προϋπολογισμού του
έτους 2019 θα προβλεφθεί πίστωση.

Άρθρο 30
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στην οδό Λατούς 8 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης,
από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη με
ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 πμ. και ώρα λήξης 10:00 πμ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., θα επαναληφθεί
την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, ήτοι στις 29 του μηνός Μαΐου.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού, όπως ορίζεται
στο άρθρο 7 της παρούσας ή με την φυσική παρουσία νόμιμου εκπροσώπου μέχρι την ώρα λήξης του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αποστολής, περιέρχονται στο πρωτόκολλο της επιχείρησης, όπου
λαμβάνουν αριθμό με ημερομηνία και ώρα, ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της κατάθεσης.
Προσφορές που περιέρχονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν την λήξη της
προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 40
Δεκτοί στον διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις) που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό
αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον και διαθέτουν από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και
Τηλεπικοινωνιών ειδική άδεια για τις δημοπρατούμενες υπηρεσίες. Για τον Φορέα Καθολικής Υπηρεσίας
δεν απαιτείται η προσκόμιση ειδικής άδειας αλλά του διοικητικού εγγράφου ορισμού του.
Άρθρο 50
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
5.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Το χορηγούμενο από την υπηρεσία ΤΕΥΔ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) όπου θα
δηλώνονται όλα όσα προβλέπονται, παράληψη των οποίων επέχει λόγο αποκλεισμού από την
διαδικασία. Ειδικότερα και ενδεικτικά θα αναφέρονται ότι είναι στην διάθεση της υπηρεσίας και θα
προσκομισθούν όταν ζητηθεί με ισχύ την ημερομηνία του διαγωνισμού, τα ακόλουθα:
α. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για την πιστοποίηση της εγγραφής τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων
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από το οποίο να προκύπτει το Δίκτυό τους ανά την Επικράτεια και οι υπηρεσίες για τις οποίες έχουν λάβει
ειδική άδεια.
β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. Προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.α.), υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης
εταιρείας.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου τριμήνου, σύμφωνα με τα
ισχύοντα στην χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.
ε. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους Διαγωνισμούς του
Δημοσίου.
στ. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους
(Καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν μεταβολές κτλ.) και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας
αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα
ορίζεται τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με (30) ημέρες επιπλέον
των 180.
• Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα
χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες
των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση
των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
•

Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
νόμιμη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθυντή ή συμβολαιογραφικό
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πληρεξούσιο, ή κάθε νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την νόμιμη εξουσιοδότηση του
επιδίδοντος την προσφορά και αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας αυτού.
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του συμμετέχοντα που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις συμπεριλαμβανομένης της ΤΕΥΔ πρέπει να υπογράφονται από όλους
τους νομιμοποιημένους προς τούτο εκπροσώπους του κάθε συμμετέχοντα. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα
ανά περίπτωση υποβάλλονται στην επιτροπή με την ΤΕΥΔ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα
εφόσον απαιτείται ή σε απλά φωτοαντίγραφα. Αν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
(κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών) η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης
αποκλείονται όσοι προσκομίσουν ελλιπή δικαιολογητικά.
5.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Οι συμμετέχοντες, επί ποινή αποκλεισμού προσκομίζουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον
Διαγωνισμό που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή γραμμάτιο
παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους ποσού € 599,70 ίσου με το 1% του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον ίσος
με τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ήτοι 180 + 30 ημέρες και κατ ελάχιστον 210 ημέρες.
Άρθρο 60
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του
προσφέροντος.
Άρθρο 70
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:
1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της
παρούσας Διακήρυξης.
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2) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
εντός του οποίου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στον φάκελο αυτόν
τοποθετούνται κατ’ ελάχιστον:
Παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό, για την
διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής του δραστηριότητας και την δυνατότητα
ανταπόκρισης στην καλή εκτέλεση της σύμβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού εξοπλισμού –
μεταφορικών μέσων και των εγκαταστάσεων – υποκαταστημάτων ή συνεργαζόμενων καταστημάτων, που
διαθέτει για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατάλογο με παρόμοια έργα που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από τον
διαγωνιζόμενο, με αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, είτε εμπίπτει στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,
στην ημερομηνία ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συμβάσεων κτλ.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003. Οι μετρήσεις πρέπει να
παρέχονται από Ανεξάρτητο Φορέα που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2008 Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα.
3) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η
οικονομική προσφορά με όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
• Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
4) Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή από την 9:30 π.μ. μέχρι την 10:00 π.μ.
ακριβώς, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη.
Μετά την ώρα λήξης του διαγωνισμού καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή, εκτός αν η επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Προσφορές μπορούν να αποσταλούν και
ταχυδρομικά ή άλλο μέσο (πχ. Courier) οι οποίες και γίνονται δεκτές μόνον εφόσον αποσταλούν έγκαιρα,
που σημαίνει μέχρι και την ώρα λήξης επίδοσης προσφορών. Το έγκαιρο της κατάθεσης αποδεικνύεται
από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας όπου πρέπει να κατατεθούν οι σχετικοί φάκελοι. Στον φάκελο πρέπει
να αναγράφεται οπωσδήποτε και η ώρα κατάθεσης.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που με τον τρόπο που
υποβάλλονται, δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά
του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια
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της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες ή
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να
σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού. Επί ποινή αποκλεισμού επίσης οι
προσφορές δίδονται απαραίτητα για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες (ομάδες 1-7) όπως αυτές
περιγράφονται στο έντυπο προϋπολογισμού και στο έντυπο προσφοράς.
Όταν η οριζόμενη παραπάνω ώρα παρέλθει ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και
γράφεται αυτό στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση
των φακέλων των προσφορών, οι οποίοι αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής,
κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε
κάθε φάκελο, περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς παραμένουν σφραγισμένοι και γράφεται
πάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του
διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Η επιτροπή στην συνέχεια, σε μυστική συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται
δημόσια, ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί
να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τα οποία τους επιστρέφονται.
Κατά την συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα,
αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και γίνεται αξιολόγηση αυτών.
Στην συνέχεια γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί
και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού αφού ανακοινωθούν μεγαλόφωνα. Οι προσφορές
που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης
απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε κάποιο
σημείο είναι αόριστες και δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό υπογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από
όλα τα μέλη της επιτροπής.
Ανάδοχος της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την συνολικά
χαμηλότερη τιμή για τα είδη ταχυδρομικών υπηρεσιών που αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα
μελέτη, εφόσον κριθεί από την επιτροπή ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας
μελέτης.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε
άλλη επιβάρυνση.
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Η τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά είδος εργασίας ως
εξής:
α) Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ.
β) Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος εργασίας.
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ΄ όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Η ολόγραφη αναγραφή της τιμής υπερισχύει της αριθμητικής σε κάθε περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν συμπληρωμένο το συνημμένο τιμολόγιο προσφοράς.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετική τιμή για κάθε είδος εργασίας.
Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση και κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Άρθρο 80
Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο, καταρτίζεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. η σχετική
σύμβαση στην οποία αναφέρονται, ως αναπόσπαστα στοιχεία της τα κάτωθι:
η διακήρυξη
η οικονομική προσφορά του αναδόχου
οι τεχνικές προδιαγραφές
η ειδική & γενική συγγραφή υποχρεώσεων
όλα τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων κτλ.)
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών ή ως αλλιώς ορίσει η υπηρεσία με την
πρόσκλησή της, για να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν 4412/2016.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της ή όπως αλλιώς ορίζεται ρητά στο
κείμενό της και πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Καταχωρείται επίσης άμεσα
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 90
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε
ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής
των ποσοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο 10, η εγγυητική προσαρμόζεται
ανάλογα με το τελικό συμβατικό αντικείμενο.
Λόγω της φύσεως των υπηρεσιών ο χρόνος εγγύησης συμπίπτει με τον χρόνο παροχής υπηρεσιών
όπως αυτός θα καθοριστεί στην σύμβαση με τον ανάδοχο προσαυξημένος κατά ένα μήνα. Ο χρόνος αυτός
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού
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οικονομικού αντικειμένου. Ως εκ τούτου προσκομίζεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διάρκειας
μέχρις επιστροφής της.
Άρθρο 100
Διάρκεια Σύμβασης
Η σύμβαση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της
και μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. Μονομερώς η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μπορεί
μεταβάλλει τις ποσότητες των επιμέρους υπηρεσιών (1-7 του προϋπολογισμού) ανάλογα με τις ανάγκες
της, χωρίς πάντως την αύξηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
Άρθρο 110
Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά των συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ή σχετικές με την διαδικασία διενέργειας
διαγωνισμού υποβάλλονται στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό, από τους συμμετέχοντες μόνο
εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ή το αργότερο μέσα σε
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
Οι εμπρόθεσμες ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και το πόρισμα της
εξέτασης διαβιβάζεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφαίνεται σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής
κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται.
Άρθρο 120
Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών
Η παραλαβή των εργασιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Ν. 4412/2016 άρθρο 221.

Άρθρο 130
Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται ανά μήνα, με το ποσό που αντιστοιχεί στις παραδόσεις φακέλων –
δεμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα, όπως αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες
ημερήσιες καταστάσεις και μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την
έκδοση των αντίστοιχων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και θεώρησής τους από τον αρμόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν:
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Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κτλ.)
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Κατάσταση στην οποία αναλύονται όλες οι κινήσεις-παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στη
διάρκεια του μήνα.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
μέχρι τη θεώρηση αυτού και β) κατά το χρονικό διάστημα καθυστέρησης υποβολής των αναγκαίων
δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου.
Άρθρο 140
Λήψη πληροφοριών – Δημοσίευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, της συνολικής μελέτης κτλ. από την
ιστοσελίδα της επιχείρησης: (www.deyaan.gr), αλλά και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Λατούς 8, στον Άγιο Νικόλαο μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού και ώρα 15:00.
Τηλέφωνο λήψης πρόσθετων πληροφοριών: 2841091218, (Μαν. Καναβός).
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ (12) Δώδεκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία του διαγωνισμού και Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα σταλεί προς τοιχοκόλληση στον
πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης την ίδια ή προηγούμενη ημερομηνία από την ανάρτηση στο
ΚΗΜΔΗΣ και την δημοσίευσή της στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Ανατολή». Η ανάρτηση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ θα πρέπει εν προκειμένω να φέρει ΑΔΑΜ με ημερομηνία προγενέστερη της 8ης
Μαΐου. Η παρούσα επίσης θα συνοδεύει την απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα αναρτηθεί στην διαύγεια. Στην
ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.deyaan.gr) θα αναρτηθούν όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία
καθώς και Περίληψη της διακήρυξης αυτής (τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι
ηλεκτρονικά) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την 48/30.04.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε τον ΑΔΑ: ΩΟΕΞΟΕΨ5-ΞΥΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
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