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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Εργασίες ταχυμεταφορών (Courier)

   Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών ταχυμεταφορών (Courier) για
το χρονικό διάστημα από την    ημερομηνία της ανάθεσης των εργασιών   έως και την 30η Ιουνίου
2021  με  την διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης,  σύμφωνα με  την  αρ.4120/13-02-2020 απόφαση
Αντιδημάρχου πολυετούς δαπάνης και το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. Πρωτ.:4270/13-02-2020
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ.  404/17-02-
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.800,00€ με το Φ.Π.Α. (1.451,61€ χωρίς  το Φ.Π.Α.),  ο  οποίος
κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 ως εξής:

  
-στο  τρέχον  έτος  2020,  χίλια  διακόσια    ευρώ  (1.200,00€) σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6221  του
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2020,
-στο έτος 2021, εξακόσια ευρώ (600,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6221

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (  COURIER)
 Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  "Εργασίες  Ταχυμεταφορών  (Courier) για  το  χρονικό
διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 30/06/2021"

Οι  εν  λόγω  εργασίες  περιλαμβάνουν  την  αποστολή  φακέλων  και  άλλων  προς  μεταφορά
δεμάτων εντός πόλεως αλλά και σε προορισμούς εκτός πόλης στην Ελλάδα και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις σε χώρες του εξωτερικού.

Ενδεικτικά  ο  χρόνος  παράδοσης  των  αποστολών  θα  πρέπει  να  είναι  μία  (1)  μέρα  για
προορισμούς εντός πόλης και μία έως τρεις (1-3) μέρες για προορισμούς εκτός πόλης.  
Οι  εργασίες  θα  διεκπεραιώνονται  τμηματικά  κατόπιν  τηλεφωνικών  εντολών  της  Υπηρεσίας,  στις
οποίες ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται αυθημερόν.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του συμβατικού ποσού.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή απλού φακέλου-δέματος εντός και εκτός  πόλης
και βάρους έως 2 κιλά. Για άλλα είδη αποστολών καθώς και για την τιμή για κάθε επιπλέον κιλό > 2
κιλών  θα  ισχύει  ο  τιμοκατάλογος  υπηρεσιών  που  θα  προσκομίσει  ο  ανάδοχος  και  θα  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της ανάθεσης.
Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των αποστολών μέχρι του ποσού, το οποίο ρητά
αναγράφεται στους γενικούς όρους ανάληψης μεταφοράς του.

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιείται  τμηματικά  με  την  έκδοση  χρηματικού
εντάλματος πληρωμής, μετά την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, του σχετικού τιμολογίου, το οποίο θα
συνοδεύται  από κατάσταση συνοδευτικών δελτίων ταχυμεταφοράς  (voucher),  καθώς και μετά την
έκδοση  κατάστασης  αποσταλθείσας  αλληλογραφίας  από  το  Τμήμα  Διοικητικής  Μέριμνας  και  τη
σύνταξη του Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.   



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις .
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα 24/02/2020
και ώρα 10:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά
την ανωτέρω προθεσμία  θα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν  θα  λαμβάνονται  υπ’  όψιν.  Επί  του
φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις “Εργασίες  ταχυμεταφορών (Courier)”

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του (Ν. 4605/01-04-
2019).

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Αντιδημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει τη  ν   πλέον
συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει  τιμής,    η  οποία περιλαμβάνει  την
αποστολή απλού φακέλου-δέματος εντός και εκτός  πόλης και βάρους έως 2 κιλά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  επί  του  υπηρεσιακού  σημειώματος-μελέτης-τεχνικές
προδιαγραφές, κ. Αθανασίου Αιμίλιος, τηλ: 2521350688 και επί της διαδικασίας της  εργασίας στο
γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________

 E-mail: _______________________________________________

Α/
Α

Είδος Εργασίας
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

1 Αποστολή απλού φακέλου υπηρεσία 1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….

…………………………………………………………

..…………………………………………………..

………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2020 

Ανάθεση εργασιών ταχυμεταφορών (Courier)

CPV: 64110000-0 Ταχυδρομικές Εργασίες

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800,00€

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
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