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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣ ΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ

Λάπιζα, 1 Μαπηίος 2018
Απ. ππυη.: ΦΔ/ΠΘ/οικ.319

(ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΛΙΑ)

Σασ. Δ/νζη
Σ. Κώδικαρ
Πληποθοπίερ
Εmail
Σηλέθυνο
Fax

ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Καζηαλίαρ 28 & Λ. Καπαμανλή
414 48 Λάπιζα
Μ. Καζιάπη
eyde.thes@ggde.gr
2410231079
2410239996

ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΑΙΣΗΜΑ

Παροτή σπηρεζιών ηατσμεηαθοράς αλληλογραθίας και δεμάηφν για ηην
κάλσυη ηφν λειηοσργικών αναγκών ηης ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ.

Η ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ, για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηηρ, θα πποβεί με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ
ανάθεζηρ ζηη ζύνατη ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών ηασςμεηαθοπάρ αλληλογπαθίαρ και δεμάηυν
για ένα έηορ. Η παποσή ςπηπεζιών θα γίνεηαι ημημαηικά ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ Τπηπεζίαρ.
Όζοι ενδιαθεπόμενοι ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ππέπει να λάβοςν ςπότη ηοςρ όηι:


ππέπει να διαθέηοςν καηάζηημα ζηη Λάπιζα



η έκδοζη ηιμολογίος θα γίνεηαι ζςγκενηπυηικά, ζηο ηέλορ κάθε μήνα και θα πεπιλαμβάνει ηο
ζύνολο ηυν πποζθεπόμενυν ςπηπεζιών.

Ωρ εκ ηούηος, θα ςπογπαθεί ζύμβαζη μέσπι ηος ποζού ηυν 3.000,00 € (ηπιών σιλιάδυν εςπώ)
πλέον Φ.Π.Α. (24%). Οι δαπάνερ πος θα πποκύτοςν θα καλςθθούν από ηιρ πιζηώζειρ ηος Ε.Ε.
2015Ε07220000 ηηρ ΑΕ 072/2. ε πεπίπηυζη πος ηο ενάπιθμο ηποποποιηθεί ή δημιοςπγηθεί
νέο, οι δαπάνερ θα βαπύνοςν ηο ανηίζηοισο νέο ενάπιθμο.
Για ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία, οι ενδιαθεπόμενοι θα αποζηείλοςν ζθπαγιζμένη πποζθοπά ζε
κλειζηό θάκελο ζηην ηασςδπομική διεύθςνζη ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ Καζηαλίαρ 28 & Λ. Καπαμανλή
Σ.Κ.414 48 Λάπιζα, ή θα ηην καηαθέζοςν αςηοπποζώπυρ, είηε δια νομίμος εκπποζώπος ηοςρ, είηε
με νόμιμα εξοςζιοδοηημένο ππόζυπο, ζηο ππυηόκολλο ηηρ Τπηπεζίαρ, ζηον 1ο όποθο μέσπι και
Δεςηέπα 12/03/2018 και ώπα 14:00.
Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ανυηέπυ πποθεζμίαρ, οι πποζθοπέρ πος θα ςποβληθούν θευπούνηαι
εκππόθεζμερ και επιζηπέθονηαι. Οι ςποτήθιοι θέποςν εςθύνη για ηςσόν καθςζηέπηζη
πποζκόμιζηρ ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ και για οιονδήποηε λόγο.
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να επικοινυνούν για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηo ηηλέθυνo
2410231079.
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ΦΟΡΕΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ
(ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΛΙΑ)

ΑΦΜ

090310533

ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ή ΤΠΗΡΕΙΑ

Παποσή
ςπηπεζιών
ηασςμεηαθοπάρ
αλληλογπαθίαρ και δεμάηυν για ηην κάλςτη ηυν
λειηοςπγικών αναγκών ηηρ ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ

ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.

έυρ 3.000,00 €

Φ.Π.Α.

24 %

ΝΟΜΙΜΑ

Εςπώ (€)

CPV

64110000-0

ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΟΡΕΑ

Ε.Ε.2015E07220000 ηηρ ΑΕ 072/2 (ή αν
δημιοςπγηθεί νέο η δαπάνη θα βαπύνει ηο
ανηίζηοισο νέο ενάπιθμο)

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΜΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

H παπούζα ανακοίνυζη να αναπηηθεί με μέπιμνα ηηρ ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ ζηο Κ.Η.Μ.ΔΗ..

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι πποζθοπέρ θα πεπιλαμβάνοςν ηιμέρ για:
1. Αποζηολέρ ανηικειμένυν βάποςρ μέσπι 2 κιλά πος θα διακινηθούν από πόλη ζε πόλη με
παπάδοζη ηην επόμενη ημέπα.
2. Παπαλαβή ανηικειμένυν από επιλεγμένα ζημεία με πποοπιζμό ηην Τπηπεζία μαρ.
3. Επιζηποθή ζηην Τπηπεζία μαρ απόδειξηρ παπαλαβήρ θακέλος ή δέμαηορ, ζε απανηηηικό
θάκελο.
4. Αποζηολέρ ανηικειμένυν με βάπορ μεγαλύηεπο ηυν 2 κιλών, ζύμθυνα με ηιρ ανυηέπυ
πεπιπηώζειρ.
5. Σέλορ, να αναθεπθεί ηο μέγιζηο βάπορ διακίνηζηρ και οποιαδήποηε άλλη πληποθοπία κπίνοςν
απαπαίηηηη οι ενδιαθεπόμενοι πος μποπεί να αθοπά ζε αζθάλεια ηυν διακινούμενυν
ανηικειμένυν κ.λπ.

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΦΔ/ΠΘ
2. Υ.Α.

H ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΕΤΔΕ ΘΕΑΛΙΑ

ΙΟΤΛΙΑ ΚΑΡΤΑ – ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟΤ
ΠΕ Μησανικών με Α΄β

