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Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός Ελλάδος
για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Φυλακίου
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 3.600,00€ με Φ.Π.Α.23% ή
2.926,83€, άνευ Φ.Π.Α. 23%

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

30-05-2016

ΔΕΥΤΈΡΑ

11:00π.μ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 19/2016

Αντικείμενο

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Φορέας για τον οποίο
προορίζονται οι υπηρεσίες:

ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κριτήριο κατακύρωσης

Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή άνευ ΦΠΑ

Ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών

Ημ/νία : 30/05/2016 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 10:00π.μ

Ημερομηνία αξιολόγησης
προσφορών

Ημ/νία : 30/05/2016 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 11:00π.μ.

Τόπος αποσφράγισης

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Λεωφ. Συγγρού 83,
11745 Αθήνα, 1ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων)

Αρμόδια Επιτροπή για την
αποσφράγιση των προσφορών

Η 3η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΤΠ1/533/19-01-2016
Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
ΑΔΑ: ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ)
3.600,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Προϋπολογισμός που βαρύνει

2.926,83€, άνευ Φ.Π.Α. 23%
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Χρόνος έναρξης υπηρεσιών

Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας υπογραφής
της σύμβασης.

Χρόνος λήξης υπηρεσιών

30 Απριλίου 2017

Κωδικός CPV

64110000-0 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες)
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Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου

Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
ακόλουθα:
Τις διατάξεις του άρθρου 24 που αφορά στην «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ. Α΄/1994) περί «Αύξησης Αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων εν
γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστηματικής
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α’/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007(Φ.Ε.Κ.68/τ. Α’/ 20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων
Δημοσίου Τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει συμπληρωθεί και
αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ.252 /τ.Α’/18-11-2013) σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 46 «Πληρωμή
δαπάνης δημοσίευσης» του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/τ. Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης.».
4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».
5. Το Ν.3861/2010 περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α-112).
6. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β΄/26-01-2011) περί «Ίδρυσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
7. Τον Ν. 3938/2011(ΦΕΚ61/Α΄/31-03-2011), όπου μεταξύ άλλων ορίζεται η σύσταση και η λειτουργία της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη.
8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14/Α’/2012) περί «Επιβολής και απόδοσης κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/15.9.2011) περί «Σύστασης Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2β του άρθρου 238 του ν. 4072/2012
(Φ.Ε.Κ. 86/Α/11.4.2012) και πλέον αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/
Α/18.4.2013).
10. Τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α/12.11.2012) περί «Έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
11. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-05-2013) περί «Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων και άλλων
διατάξεων».
12. Το Ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014) περί «Διοικητικών Απλουστεύσεων - Καταργήσεων,
Συγχωνεύσεων Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
14. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) που αφορά στις «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
15. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)»(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις”.
16. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/03-06-1998) περί «Διαδικασίας ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής
πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
17. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).

1.
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18. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/10-07-2007) που αφορά στον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
20. Το Π.Δ. 82/2011 (Α΄-298) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων».
21. Το Π.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169/Α΄/03-09-2012) περί «Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
αρ. 110 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
22. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’/27-01-2015), περί «Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
23. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α’/27-01-2015), περί «Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
24. Το Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α/21-09-2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου Αρχηγού του
κόμματος του “Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς” (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού».
25. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών,
των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
26. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/30-03-2009, σύμφωνα με
την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
27. Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΕΚ 431/Β/07.05.1998) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και
εργασίες».
28. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί
«Αύξησης 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».
29. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/Β΄/20.12.2012) Κ.Υ.Α περί «Ρύθμισης των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», των Υπουργών
Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.
30. Την κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. και
Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που αφορά «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»(ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015).
31. Την υπ’ αριθμό. ΤΠ1/8633 (ΦΕΚ Β΄/2885/30-12-2015) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
32. Την υπ΄ αριθμό 16.1/770/16.02.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί «Ανανέωσης για τρία (3) έτη της θητείας του Παναγιώτη Νίκα του Ηλία, στη θέση του
Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
33. Την υπ΄ αριθμ. Υ136/20.03.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Σύστασης θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών» (ΦΕΚ 389/21-03-2015/Β΄).
34. Τη με αριθμ.πρωτ. ΤΠ1/8633/30-12-2015 (ΦΕΚ 2885/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
35. Την υπ΄ αριθμ. 8001/21/277-κ’ από 10-02-2015 διαταγή της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. περί «Ρυθμίσεων πληρωμών
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Π.Δ.Ε.».
36. Τις Αποφάσεις 40744/14-04-2015(ΑΔΑ:6ΨΚΗ465ΦΘΘ-ΕΑ7) και την 40735/14-04-2015 (ΑΔΑ:
7Λ05465ΦΘΘ-ΠΛΩ) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί τροποποίησης των πιστώσεων
του έργου 2014ΣΕ05020002 και ένταξής του στη ΣΑΕ 0508 με νέο ενάριθμο 2015ΣΕ05080002 του έργου
«Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου»
(προϋπολογισμός και πιστώσεις έτους) .
37. Το Σύμφωνο Πράξης με αριθμό πρωτ. : 8000/20/44-3-δ’/04-02-2016.
38. Την υπ’ αριθμ.16859/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ355(Φ.Ε.Κ.947/Β/15-04-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί «Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας
του Πολίτη ως Διαχειριστή Προγράμματος (ProgrammeOperator) του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από
κοινού» με τις δότριες χώρες ) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων
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ασύλου και της Μετανάστευσης», που υλοποιείται
από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και από Εθνικού Πόρους.»
39. Τον από 18-01-2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014»
("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014"),
όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του
Πρωτοκόλλου 38b της συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει.
40. Την υπ' αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 781/’Β/28-03-2014).
41. Την υπ’ αριθ. 8000/20/44-ο’ από 02/05/2014 (ΑΔΑ ΨΗΡΩΙ-ΨΨΠ) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την Ένταξη και Συγχρηματοδότηση της προκαθορισμένης πράξης (predefined project) με τίτλο: «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο
Φυλάκιο Έβρου» και Φορέα Υλοποίησης την «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις
δότριες χώρες) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της
μετανάστευσης», της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της
Μετανάστευσης», η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
42. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, περί «Σύστασης - Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης οικονομικού έτους 2016». Για την
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αρμόδια είναι η 3η Επιτροπή Αξιολόγησης.
43. Την με αριθμ. πρωτ.:ΤΠ1/530/19-01-2016 (ΑΔΑ: 7Ζ47465ΦΘΕ-ΔΗΛ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών
για το οικονομικό έτος 2016.
44. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠ1/1138/19-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ7Θ465ΦΘΕ-8ΙΟ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, περί «Σύστασης - Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών, παροχής
υπηρεσιών και εκτελούμενων εργασιών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το
οικονομικό έτος 2016».
45. Τη Συλλογική Απόφαση 40735/14-04-2015(ΑΔΑΜ:16REQ003840917), των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού για τη ΣΑΕ 0508 και του υπ’ αριθ. 2015ΣΕ05080002
46. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο με ΑΔΑΜ:16REQ003840791/17-02-2016, στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΧΜ ΕΟΧ) «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου
Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Έβρου» (Ενάριθμος στο ΠΔΕ: 2015ΣΕ05080002)
47. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/Οικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση Συλλογικών
Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011).
48. Του υπ’ αριθμ. Δ.Υ. από 16/03/2011 Εγχειριδίου Επιλέξιμων Κανόνων που αφορούν
συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση
μεταναστευτικών ροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
49. Και των τροποποιήσεων των ανωτέρω που ενδεχομένως έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προσκαλώντας
τουλάχιστον τρεις υποψηφίους, για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών, με προϋπολογισμό 3.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ή
2.926,83 Ευρώ, άνευ Φ.Π.Α. 23% και για το διάστημα από την επομένη ημέρα της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και 30 Απριλίου του 2017, όπως περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, με απόδειξη
(αριθμό πρωτοκόλλου), μέχρι και την Δευτέρα, 30 Μαϊου 2016 και ώρα 10:00π.μ., στην
Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στο Γραφείο Πρωτόκολλου, 1 ος όροφος.
Προσφορές, που κατατίθενται μετά από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στους προμηθευτές.
Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης του Απορρήτου των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και
μέτρηση ποιότητας βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ13850:2002 (Αλληλογραφία Α’
προτεραιότητας) ή EN14534:2003 (Ομαδική αλληλογραφία) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Εναλλακτικά αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης
της ποιότητας, τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει.
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες (ημερολογιακές),
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή
επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ €. Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η τιμή δεν εκφράζεται σε Ευρώ €, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον οι
προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις απαιτήσεις και ανάγκες
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, όπως αυτές αναλυτικά προσδιορίζονται στην
παρούσα ανακοίνωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

α) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων:
0,10% (επί της συμβατικής αξίας)
β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 3% ( 3% επί του
0,10% της
ΕΑΑΔΗΣΥ)
γ) ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 20% (20% επί του 2% του
Χαρτοσήμου)
δ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Παρακράτηση φόρου 8%
για την οποία χορηγείται Βεβαίωση (άρθρο 64 του Ν.
4172/2013, ΦΕΚ 167/Α)
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο
ΚΕΠΥ Φυλακίου τις μέρες και τις ώρες που θα συμφωνηθούν με το Διοικητή του Κέντρου, με
σκοπό την καλή και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ήτοι την παραλαβή φακέλων και
δεμάτων, από το ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας, δύο φορές την εβδομάδα, τις
καθημερινές, από τις 09:00 έως τις 17:00. Ο ανάδοχος, επιπλέον, αναλαμβάνει την
υποχρέωση να ενημερώσει την Υπηρεσία σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή
πλημμέλειας προβαίνοντας, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, στην άμεση και ταχεία
αποκατάστασή τους.
2.
Ως έναρξη παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
3.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους της σχετικής
σύμβασης.
4.
Ο ανάδοχος θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να είναι α) ασφαλιστικά
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμερος.
5.
Μεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής θα υπογραφεί σύμβαση
παροχής υπηρεσιών για την πιστή τήρηση των όρων συνεργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πάνω στο φάκελο της προσφοράς πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραμμένα:
1.
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2.
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που εξέδωσε την Πρόσκληση υποβολής προσφορών
3.
Ο αριθμός της Πρόσκλησης
4.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
5.
Τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς του ο Προσφέρων θα περιέχει:
1.
Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών σε ισχύ.
2.
Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ποιότητας σε ισχύ, βάσει των Ευρωπαϊκών
προτύπων ΕΝ13850:2002 (Αλληλογραφία Α΄ προτεραιότητας) ή ΕΝ14534:2003 (Ομαδική
αλληλογραφία) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Εναλλακτικά αναγνωρίζονται ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος
μπορεί να υποβάλλει.
3.
Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους) και
σφραγισμένη με τη σφραγίδα της εταιρίας, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι πληροί τα αναφερόμενα
του κείμενου του Παραρτήματος ΙΙ (αντιγραφή του κειμένου σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης).
(Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής)
4.
Την οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα ΙΙΙ
της παρούσας πρόσκλησης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Οι προσφορές ανοίγονται την καταληκτική ημέρα Δευτέρα, 30/05/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
Προκρίνεται ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (άνευ Φ.Π.Α.) που
προκύπτει όπως περιγράφεται ακολούθως :
Οι προβλεπόμενες μηνιαίες αποστολές (έως 3kg και επιπλέον βάρους) αθροίζεται σε 74
αποστολές.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στις στήλες των ενδεικτικών πινάκων των προβλεπόμενων μηνιαίων
αποστολών (για αποστολές έως τριών (3) κιλών και για αποστολές επιπλέον βάρους)
αναφέρεται εκτός από τον αριθμό των αποστολών και η ποσοστιαία αναλογία τους (αναγωγή
στις 100 αποστολές).
Η τιμή σύγκρισης των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, προκύπτει από το
άθροισμα των γινομένων της τιμής χρέωσης κάθε αποστολής επί της ποσοστιαίας συμμέτοχής
της, δηλαδή:
ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ = (Χ1 * 20,27%)+(Χ2 * 20,27%)+(Χ3 *27,03%)+(Χ4 *13.51%)+(Χ5 *
6.76%)+(Ψ1 * 2.70%)+(Ψ2 * 2.70%)+(Ψ3 * 4,06%)+(Ψ4 * 1,35%)+(Ψ5 * 1,35%)
Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω τύπο, αποτελεί το
κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης, η οποία κοινοποιείται με
έγγραφο στο μειοδότη, ο οποίος καλείται να προσέλθει στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής (Λ. Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα) εντός προθεσμίας είκοσι (10)
ημερολογιακών ημερών από την ως άνω ανακοίνωση, να υπογράψει την σχετική σύμβαση
σύμφωνα με την προσφορά του.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά από την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την
Αναθέτουσα Αρχή (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής). Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον
οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του, ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα
θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, στο γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Λ. Συγγρού
83, 11745 Αθήνα) και η διάρκειά της θα ισχύει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής
της σύμβασης έως και την 30η Απριλίου 2017.
Το συνολικό ποσό των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό του
προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι 3.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ).
ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και κατόπιν αυτής, δύναται να διενεργηθεί
έλεγχος από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.
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ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η δαπάνη θα καλυφθεί κατά ποσοστό 85% από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2009-2014, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
με κωδικό 2015ΣΕ05080002 και τίτλο «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου
Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου» της Σ.Α.Ε.050/8 και κατά ποσοστό 15% από το
Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. .
2. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα πραγματοποιείται τμηματικά,
κάθε τέλος του μήνα, με την τιμολόγηση αυτών, στο όνομα του δικαιούχου, υπό τον όρο ότι η
παροχή των εκτελουμένων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση
και με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και
για το αναλογούν ποσό, μέσω του υπεύθυνου Λογαριασμού του ανωτέρου έργου (Σύμφωνα
με την κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ.
και Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που
αφορά «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015).
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά
με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και τα απαιτούμενα από
το Νόμο δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για
την καταβολή της δαπάνης.
4. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού
της συνολικής αμοιβής, καθώς και ότι οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται
σε αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία.
Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
www.firstreception.gov.gr.
Θα αποσταλεί επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις pressoffice@astynomia.gr, προκειμένου
να αναρτηθεί στην ορθή Διαδικτυακή τοποθεσία, στο eeagrants@yptp.gr, στον ιστότοπο του
Εθνικού σημείου επαφής contact-eeagrants@mnet.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Πρεσβείας του Βασιλείου της Νορβηγίας με ηλεκτρονική αποστολή στο email :
emb.athens@mfa.no.
Η Προϊσταμένη
Του Οικονομικού Τμήματος

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ανταπεξέλθει στις ταχυδρομικές ανάγκες του ΚΕΠΥ
Φυλακίου, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
- Αποστολές φακέλων μεγέθους Α4 και βάρους έως τριών (3) κιλών εντός της πόλης,
- Αποστολές φακέλων μεγέθους Α4 και βάρους έως τριών (3) κιλών εντός της περιφέρειας,
- Αποστολές φακέλων μεγέθους Α4 και βάρους έως τριών (3) κιλών σε όλη την Ελλάδα
(χερσαίοι προορισμοί),
- Αποστολές φακέλων μεγέθους Α4 και βάρους έως τριών (3) κιλών σε όλη την Ελλάδα
(νησιωτικοί προορισμοί),
- Αποστολές φακέλων μεγέθους Α4 και βάρους έως τριών (3) κιλών σε δυσπρόσιτες
περιοχές,
- Σε κάθε προσφορά να σημειώνεται κι η χρέωση για επιπλέον κιλά (πέρα των 3 κιλών),
με την τιμή χρέωσης ανά ένα (1) επιπλέον κιλό.
- Δυνατότητα παρακολούθησης κι ενημέρωσης σχετικά με την πορεία των αποστολών.
- Οι αποστολές, όπως ήδη έχει αναφερθεί, θα πραγματοποιούνται καθημερινές, από
Δευτέρα έως και Παρασκευή, εργάσιμες ώρες (ώρες κατά τις οποίες λειτουργούν οι
διοικητικές υπηρεσίες του ΚΕΠΥ Φυλακίου), ήτοι 09:00-17:00 και η παραλαβή των
φακέλων/δεμάτων θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Οι ημέρες αυτές (κατά τις
οποίες υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρίες θα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως τους
φακέλους ή/και τα δέματα από το ΚΕΠΥ Φυλακίου) θα οριστούν κατόπιν συμφωνίας του
Διοικητή του ΚΕΠΥ με τον εκπρόσωπο της εταιρίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:













Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό μου από τους
αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις μου.
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις ή έχω προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος και διαθέτω σχετική
επαγγελματική δραστηριότητα με την παρούσα προμήθεια.
Πληρώ όλες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία για τη
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθώ Ανάδοχος της
σύμβασης να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που θα μου ζητηθούν σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξόφληση των τιμολογίων.
Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας.
Συνέταξα την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ότι
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι ακριβή.
Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που θα απορρέει από
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
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ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ«ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΧΡΕΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΣΕ ΕΥΡΩ
EXPRESS
ΑΝΕΥ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Φ.Π.Α. ΕΩΣ
3 KG)

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

Χ1=……..

ΕΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΕΒΡΟΥ)

Χ2=……..

ΧΕΡΣΑΙΟΙ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Χ3=……..

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Χ4=………

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
(ΕΩΣ 3 KG)

15 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
20,27%)
15 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
20,27%)

20 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
27.03%)
10 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
13,51%)

Χ5=………

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΕΩΣΗ ( ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
KG) / ΑΝΑ ΚΙΛΟ

Ψ1=………
(ΤΙΜΗ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΙΛΟΥ)
Ψ2=………
(ΤΙΜΗ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΙΛΟΥ)

Ψ3=………
(ΤΙΜΗ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΙΛΟΥ)
Ψ4=………
(ΤΙΜΗ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΙΛΟΥ)
Ψ5=………

5 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
6,76%)
65

(ΤΙΜΗ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΙΛΟΥ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
(ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ)
2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
2.70%)
2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
2.70%)

3 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
4,06%)
1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
1,35%)
1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ
(ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
1,35%)
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