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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Μεταφοράς Εγγράφων 
και ∆εµάτων» της Ν.Μ. Πύργου , προϋπολογισµού 2.266,00€ ή µέχρι την εξάντληση των 
ποσοτήτων συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για τέσσερις (4) µήνες.  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 

1. Tου Ν 4250/2014 « ∆ιοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις,  συγχωνεύσεις…» 
 

2. Του Ν 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) 
 

3. Την υπ΄αριθµ 414η/18-11-2016  Πράξη ∆ιοικητή σχετικά µε την Απόφαση έγκρισης 

διενέργειας της παρούσας διαδικασίας συλλογής προσφορών 

4.  Του Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

5. Το Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013)   

6. Την αναγκαιότητα εύρυθµης λειτουργίας της Ν.Μ. Πύργου       

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες 
Μεταφοράς Εγγράφων και ∆εµάτων» της Ν.Μ. Πύργου, προϋπολογισµού 2.266,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για τέσσερις (4) µήνες ή µέχρι την εξάντληση των 
ποσοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), σε συνδυασµό 
µε τις διατάξεις των Ν 4250/2014 και Ν 4152/2013 και κατόπιν της υπ΄αριθµ 414η/18-11-
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2016  Πράξης ∆ιοικητή σχετικά µε την Απόφαση έγκρισης διενέργειας της παρούσας 
διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις κατεπείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας µας, και υπό 
τον όρο ότι η υπογραφείσα σύµβαση θα διακοπεί αυτοδικαίως µε την κατακύρωση του 
αντίστοιχου πρόχειρου  ενιαίου διαγωνισµού ενταγµένος στο Π.Π.Υ.Υ.2014, και 
συγκεκριµένα για τις κάτωθι υπηρεσίες: 

 
 
2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του αναδόχου – 
µισθωτή είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας. 
 
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το οικονοµικό έτος 2016 και οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του 
δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις ενώ κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94. 
 
4. Η προσφορά να υποβληθεί σε ενιαίο κλειστό έως 28/11/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

 
5. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την, ανάθεση της 
υπηρεσίας. 
γ) Ο αριθµός της πρόσκλησης και ο τίτλος της . 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
6. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα εµπεριέχονται: 
 
α).Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, και  
β).Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες οι διαγωνιζόµενοι θα αναφέρουν ότι: 
 
•∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή 
αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου 
τοµέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού 
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

1 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) έως 2 κιλά  
και 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) άνω των 2 κιλών 

2 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) έως 2 κιλά  
και 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)άνω των 2 κιλών 

3 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά  
και  
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 κιλών  

4 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά και  
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 κιλών 
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ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεών τους εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή 
ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
•Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για (α). συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, (β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, (δ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
-δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή 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). 
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