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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2014
Πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη:
Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισµού 30.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Β. Για την προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων προπληρωµένου τέλους για τη διακίνηση
της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας), προϋπολογισµού 5.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Γ. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυµεταφορές) των υπηρεσιών
της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισµού 12.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα αρθ.21 και 23 του
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα
(τηλεοµοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).
6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος από Εµπορικές Επιχειρήσεις».
8) Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου».
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9) Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
10) Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
11) Το Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
12) Την υπ΄αρίθµ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
13)Την υπ’ αριθµ. Π1/1280/31-7-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων κατάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2013.
14) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
15) To Νόµο2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α) «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις»και λειτουργία, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α)
16) Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
17) Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε:
Α)αριθ.πρωτ.03/οικ.3959-24/07/2014 (Α∆Α:ΩΗΚΟ7ΛΒ-01Η και Α∆ΑΜ:14REQ002203346 2014-07-29)
ποσού 35.000 ευρώ ,που βαρύνουν τον ΚΑΕ 3072.0823.0001 οικ. έτους 2015 και
Β)αριθ.πρωτ.03/οικ.3958-24/07/2014 (Α∆Α:7ΒΑΚ7ΛΒ-ΩΓΗ Α∆ΑΜ:14REQ002203382 2014-07-29)
ποσού 12.000 ευρώ ,που βαρύνουν τον ΚΑΕ 3072.0829.0001 οικ. έτους 2015.
18) Την αριθµ.803/2014 πρακτικό 42/23-10-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης ,µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη και οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµού και
ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισµού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την
ανάδειξη µειοδότη:
Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισµού 30.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001.
Β. Για την προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων προπληρωµένου τέλους για τη διακίνηση
της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας), προϋπολογισµού 5.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του
Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001.
Γ. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυµεταφορές) των υπηρεσιών
της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισµού 12.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001.
Οι ζητούµενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα από τα τρία τµήµατα ή και για τα τρία.
Όταν δοθεί προσφορά και για τα τρία θα δοθούν ξεχωριστές οικονοµικές προσφορές για κάθε τµήµα
επί ποινή απορρίψεως.
Προσφορά για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών κάθε τµήµατος που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές που θα δοθούν θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας).
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Χρόνος Ισχύος της Σύµβασης
Ο διαγωνισµός αφορά το έτος 2015.
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία
Αρχής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Τρίτη

12.00 π.µ

Αναθέτουσας
18-11 -2014

Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ
∆/νση ∆ιοικητικούΟικονοµικού
Τµήµα Προµηθειών
γραφείο 215
Ε. Αντίστασης 20
65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. 2513503215
ΦΑΞ 2510291610
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί σε ηµεροµηνίες που θα
καθοριστούν εκ νέου από την Υπηρεσία µε τους ίδιους όρους ή µερική τροποποίηση αυτών.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στo
Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο, ή αντίστοιχο.

Στον κυρίως σφραγισµένο φάκελο, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (Ονοµασία/ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
φαξ)
-«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ»
Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισµού 30.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του
Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001.
Β. Για την προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων προπληρωµένου τέλους για τη διακίνηση της
αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας),
προϋπολογισµού 5.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ
3072.0823.0001.
Γ. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυµεταφορές) των υπηρεσιών
της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισµού 12.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001.

-∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2014
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:18-11-2014.
Εντός του κυρίως φακέλου, θα τοποθετηθούν:
-Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και
-Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (µε πλήρη στοιχεία του κυρίως φακέλου), ο
οποίος θα περιέχει την
οικονοµική προσφορά και
θα
ανοιχθεί µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών.
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Ο σφραγισµένος φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
προσώπου ή µε ταχυµεταφορέα (courier) ή ταχυδροµικά στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
(Ε. Αντίστασης 20, 65110 ΚΑΒΑΛΑ ,Τηλ. 2513503215 ΦΑΞ , 2510291610, 2ος όροφος, 215 γραφείο)
µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που θα υποβάλλονται µετά την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε
θα παραλαµβάνονται. Την ευθύνη γι’ αυτό φέρει ο υποψήφιος.
Αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να
προσκοµίσει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται.
Η ∆ιακήρυξη θα σταλεί:
Για ανάρτηση:
-Στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Για τοιχοκόλληση:
-Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
-Στο Επιµελητήριο ΚΑΒΑΛΑΣ
Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα σταλεί:
-Για ανάρτηση στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
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ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους,
τα εξής δικαιολογητικά:
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
√ δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραπάνω παραγράφου (παρ. 1.β.II του παρόντος άρθρου)
υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισµού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
√ δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
√ δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
√ είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
√ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή αντίστοιχο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και ότι θα εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της
έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης
√ Να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι
παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης
της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισµού, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
√ ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά
τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.
Επιπρόσθετα για την υποβολή προσφοράς για τη διακίνηση κοινής αλληλογραφίας απαιτούνται:
• Βεβαίωση έγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ µε την οποία πιστοποιείται ότι είναι
κάτοχος ειδικής άδειας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας ή άλλο
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•
•

αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο
Βεβαίωση έγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ µε την οποία πιστοποιείται ότι είναι
κάτοχος γενικής άδειας παροχής ταχυδροµικών ή αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο
Βεβαίωση της ΕΕΤΤ πιστοποίησης του δικτύου στο οποίο να περιλαµβάνεται πλήρης κατάσταση του δικτύου
της επιχείρησης
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις που θα κατατεθούν θα συνταχθούν βάσει του υποδείγµατος του παραρτήµατος Ε΄.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση θα επιστραφεί µετά την
πλήρη εκπλήρωση όλων των όρων αυτής της σύµβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε
συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας
και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή για µέρος, υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις
περί προµηθειών διατάξεις.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη της
σύµβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ :
- Ο ανάδοχος σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία θα µπορεί να παραλαµβάνει την καθηµερινή
τρέχουσα αλληλογραφία.
Στην προσφορά θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία που αφορούν στην ακρίβεια, στην απόδοση,
στην ταχύτητα διεκπεραίωσης και στην ασφάλεια των αποστολών, καθώς και στις περιπτώσεις
καταβολής αποζηµίωσης από την εταιρεία.
- Η συµπλήρωση των συνοδευτικών δελτίων της αλληλογραφίας να γίνεται από την εταιρεία.
- Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη και δεν θα αναπροσαρµόζεται
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά την διάρκεια
ισχύος της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί.
- Τα ταχυδροµικά αντικείµενα θα διακινούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας µε
οποιοδήποτε τύπο διαχείρισης επιλέγουν οι υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας).
- Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειµένων µετά από διαπιστωµένη υπαιτιότητα του
αναδόχου θα αποζηµιώνεται ο αποστολέας.
- ∆εν ευθύνεται για την αναγραφή και ορθότητα των στοιχείων αποστολέα και παραλήπτη
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει τα γράµµατα ή τα δέµατα εντός δύο ωρών από την
ώρα που θα ειδοποιηθεί .
- Στην προσφορά θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία που αφορούν στην ακρίβεια, στην απόδοση,
στην ταχύτητα διεκπεραίωσης και στην ασφάλεια των αποστολών, καθώς και στις περιπτώσεις
καταβολής αποζηµίωσης από την εταιρεία.
- Η συµπλήρωση των συνοδευτικών δελτίων ταχυµεταφοράς να γίνεται από την εταιρεία.
- ∆ιακίνηση της αλληλογραφίας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες όταν υπάρχει ανάγκη.
- Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη και δεν θα αναπροσαρµόζεται
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά την διάρκεια
ισχύος της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί.
- Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειµένων µετά από διαπιστωµένη υπαιτιότητα του
αναδόχου θα αποζηµιώνεται ο αποστολέας.
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Τρόπος πληρωµής
Η δαπάνη για τις υπηρεσίες διακίνησης κοινής αλληλογραφίας θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ
3072.0823.0001.
Η δαπάνη για τις υπηρεσίες ταχυµεταφοράς θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001
και σχετικά έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%, υπέρ ΕΑΑ∆Σ 0,10%
καθώς και ο Φ.Π.Α 23%, προσαυξάνουν την τιµή µετά την έκπτωση, βαρύνουν τον προµηθευτή,
παρακρατούνται και αποδίδονται από τις Υπηρεσίες.
∆ιοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του
Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007)
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης των παραγράφων 1 και 2 αυτού, απαιτείται η προσκόµιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του
δηµοσίου, ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό 0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια
είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000€ και µεγαλύτερο των 5.000 €.
Η πρόσβαση στα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων ορίζεται σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από την
ανακοίνωση της απόφασης στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό.
Ματαίωση της προµήθειας
Η Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης της προµήθειας
σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος στ του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) χωρίς από την
απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του ∆ηµοσίου υπό των διαγωνιζοµένων.
Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την παροχή των υπηρεσιών
• Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση

Υπογραφή της Σύµβασης
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή της Σύµβασης Ανάθεσης της προµήθειας µε την
απόφαση κατακύρωσης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ - ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΛΑ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΕΝA ΜΕ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

∆ΗΛΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΕΝA ΚΑΙ
EXPRESS

EXPRESS

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΓΙΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
∆ΙΑΧΣΕΩΝ

Μικρά
Μέχρι
20g

2150g

Μεγάλα
51100g

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ

Μέχρι
100g

101200g

Ακανόνιστα
2011000g

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ

Μέχρι
100g

101200g

201500g

5011000g

10012000g

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

20013000g

40015000g

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΧ/ΚΩΝ
ΤΕΛΩΝ
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ένταξη των µη τυποποιηµένων
αντικειµένων του Επιστολικού
Ταχυδροµείου Εσωτερικού στις Κατηγορίες
Μικρά – Μεγάλα – Ακανόνιστα

ΠΑΧΟΣ
Max 5 mm

Min 6mm
Max 20 mm

Min 21 mm
Max βλέπε IΙΙ.3.2

ΜΗΚΟΣ

Min 70 x 100 mm
Max 89 x 139 mm

Ακανόνιστα

Ακανόνιστα

Ακανόνιστα

Μικρά

Μεγάλα

Ακανόνιστα

Χ

Min 90 x 140 mm
Max 165 x 245 mm

ΠΛΑΤΟΣ

Min 166 x 246 mm
Max 305 x 381 mm

Μεγάλα

Μεγάλα

Ακανόνιστα

Min 306 x 382 mm
Max βλέπε IIΙ.3.2

Ακανόνιστα

Ακανόνιστα

Ακανόνιστα

Μέγιστες ∆ιαστάσεις Αντικειµένων Επιστολικού Ταχυδροµείου Εσωτερικού Επίπεδης Επιφάνειας:
Το άθροισµα (µήκος + πλάτος + πάχος) = 900 mm
χωρίς η µεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 600 mm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

PREPAID
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11,4Χ22,9 cm
16,2Χ22,9 cm

ΕΙ∆Η ΦΑΚΕΛΩΝ
Εσωτερικού,
παράθυρο
Εσωτερικού,
παράθυρο

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
χωρίς
χωρίς

2.500
2.500

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προς προµήθεια φάκελοι, κάθε κατηγορίας και κάθε διάστασης, θα
είναι χωρίς επιτύπωση.

ΕΙ∆ΟΣ

Φάκελοι µέχρι 100 γρ
(µικρών)

Φάκελοι µέχρι 500 γρ
(µεγάλων)

Φάκελοι µέχρι 2000
γρ (ακανόνιστων)

Φάκελοι πάνω από
2000 γρ

∆έµατα µέχρι 2 κιλά

∆έµατα µέχρι 5 κιλά

∆έµατα ογκώδη άνω
των 5 κιλών
ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ

Επίδοση µε απόδειξη
παραλαβης και
επιστροφής ∆ελτίου
Αποστολής
Χρέωση
επιστρεφόµενων
αντικειµένων

Αποστολή µε
αντικαταβολή

Σάββατο
Αργίες

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ασφάλιση

Εξυπηρέτηση των
υπηρεσιών της Π.Ε
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αποστολές Εξωτερικού

Νησιωτική Ζώνη
Παράδοση σε 1-2
εργάσιµες ηµέρες

∆υσπρόσιτες περιοχές
Παράδοση
1-3 εργάσιµες ηµέρες

Εκτός νοµού
(σε όλη την Ελλάδα)
Παράδοση σε 1-2
εργάσιµες ηµέρες

Εντός νοµού
Παράδοση σε 1
εργάσιµη ηµέρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Παροχής υπηρεσιών διακίνησης της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.ΘΠεριφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνολικής αξίας ……..……€ συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α

Στην Καβάλα, σήµερα ….. ………………….. 2014, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας,, που νόµιµα µε την ιδιότητα του αυτή, εκπροσωπεί την
Περιφέρεια
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Περιφερειακή Ενότητα
Καβάλας και
2) ……… νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «….» µε έδρα τ……………..
οδός ………………………., Τ.Κ 68100, τηλέφωνο ……………………………………, µε Α.Φ.Μ.
…………………………., ∆.Ο.Υ ……………………………..
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα αρθ.21 και 23 του
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
Τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα
(τηλεοµοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου
1)

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
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εισοδήµατος από Εµπορικές Επιχειρήσεις».
8) Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου».
9) Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
10) Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
11) Το Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
12) Την υπ΄αρίθµ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
13)Την υπ’ αριθµ. Π1/1280/31-7-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων κατάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2013.
14) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
15) To Νόµο2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α) «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις»και λειτουργία, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α)
16) Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
17) Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε:
Α)αριθ.πρωτ.03/οικ.3959-24/07/2014 (Α∆Α:ΩΗΚΟ7ΛΒ-01Η και Α∆ΑΜ:14REQ002203346 2014-07-29)
ποσού 35.000 ευρώ ,που βαρύνουν τον ΚΑΕ 3072.0823.0001 οικ. έτους 2015 και
Β)αριθ.πρωτ.03/οικ.3958-24/07/2014 (Α∆Α:7ΒΑΚ7ΛΒ-ΩΓΗ Α∆ΑΜ:14REQ002203382 2014-07-29)
ποσού 12.000 ευρώ ,που βαρύνουν τον ΚΑΕ 3072.0829.0001 οικ. έτους 2015.
18) Την αριθµ. /2014 πρακτικό / -10-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης ,µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του εν λόγω διαγωνισµού.

Ο πρώτος αναθέτει στον δεύτερο συµβαλλόµενο, την διακίνηση της αλληλογραφίας για τις ανάγκες
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας),
συνολικής αξίας
…………. €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διακίνηση της αλληλογραφίας υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα προσφερθούν για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2015, µε
ηµεροµηνία έναρξης από την 01-01-2015.
Άρθρο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
• ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
-Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύµβαση υποχρεώσεις του.
- Η έκδοση τιµολογίου θα γίνεται µε τα στοιχεία: Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε. Καβάλας), -…………………….(να
αναφέρεται η υπηρεσία και η ταχυδροµική της δ/νση), ΑΦΜ: 997687965, ∆ΟΥ: Κοµοτηνής.
• ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
- Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, υποχρεούται να καταβάλει
ανάδοχο όπως αυτή ορίζεται στη σύµβαση.

την ανάλογη αµοιβή στον

Άρθρο 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%, υπέρ ΕΑΑ∆Σ 0,10%
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καθώς και ο Φ.Π.Α 23%, προσαυξάνουν την τιµή µετά την έκπτωση, βαρύνουν τον προµηθευτή,
παρακρατούνται και αποδίδονται από τις Υπηρεσίες.

Άρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την
αριθµ.……………………………. εγγυητική επιστολή της …………………………………… αξίας ................
χιλιάδων ................................ λεπτών (..............€). Η εγγύηση θα επιστραφεί µετά την πλήρη
εκπλήρωση όλων των όρων αυτής της σύµβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε
τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για
ολόκληρο το ποσό ή για µέρος, υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών
διατάξεις.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο κατά δύο (2)
µήνες.
Άρθρο 5ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
-Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που
απορρέει από αυτή, εφόσον δεν συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση ή δε φέρει εις πέρας
το ανατιθέµενο έργο, εντός της συµβατικής προθεσµίας.
- Τόσο η αναθέτουσα αρχή όσο και ο ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν.
- Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται
οι προβλεπόµενες κυρώσεις των σχετικών διατάξεων του Π∆ 118/2007.
Άρθρο 6ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΥΣΗ
- Σε περίπτωση παράβασης οποιοδήποτε όρου της σύµβασης η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει
έγγραφο προς τον ανάδοχο για τη συµµόρφωσή του. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης θα έχει το
δικαίωµα να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση.
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει το έργο σε άλλο ανάδοχο.
- Η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση κηρύξεως του αναδόχου σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσεων των
πληρωµών του
β. σε περίπτωση που ο ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε µορφής
γ. σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση του επαγγέλµατός του.
Άρθρο 7ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί
σε αυτή από τον ίδιο ή από τα πρόσωπα που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του έργου.
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Άρθρο 8
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
- Κάθε αποστολή που διακινείται µέσω του αναδόχου είναι αυτόµατα ασφαλισµένη (χωρίς
επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη), για απώλεια ή καταστροφή.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις διατάξεις περί µέτρων ασφαλείας και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων µέσων και των
εκτελουµένων έργων.
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα από τους
συµβαλλόµενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................................................................................
Ηµεροµηνία
Έκδοσης......................................................................................................................................
Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ)
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ....................................για ευρώ..........................................

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ………………………… ευρώ (………€) υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. που
εδρεύει
στην ……………….(περιοχή), …………………………..(οδός, αριθµός), Τ.Κ. …………,
τηλ.
………………, µε Α.Φ.Μ. ……………………. και ∆.Ο.Υ. ………………... το οποίο καλύπτει το 10% της
συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ , για την καλή εκτέλεση της σύµβασης που αφορά στο διαγωνισµό της
Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) µε αντικείµενο την προµήθεια υπηρεσιών διακίνησης
αλληλογραφίας (κοινής ή ταχυµεταφοράς) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) συνολικής αξίας ……………………………..€, σύµφωνα µε τη µε
αριθµό 10/2014 ∆ιακήρυξη σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσης σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση
σας.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι και δύο µήνες από τη λήξη
της σύµβασης, δηλαδή µέχρι και την ………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί µας καµιά ισχύ.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων θα πρέπει επί ποινή
απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος:
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.» ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25
του Π.∆. 118/2007».

