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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2018_0101
Μυτιλήνη, 11 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Αναθέτουσα Αρχή), προτίθεται να αναθέσει
την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων (CPV: 64110000-0 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
στο πλαίσιο του έργου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ως χαμηλότερη
τιμή ορίζεται το μικρότερο άθροισμα των γινομένων των τιμών επί τον συντελεστή βαρύτητας.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων και
πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η στάθμιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες “Οικονομικής αξιολόγησης και
συντελεστών”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36738)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(%)
1
2
3

Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 ώρες
Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 48 ώρες
Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
Λήμνο έως 72 ώρες
4
Από
Μυτιλήνη
στην
υπόλοιπη
Ελλάδα
(δεν
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 48
ώρες
5
Πρόσθετη επιβάρυνση για παράδοση στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη και
παραλαβή φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη, το
Σάββατο.
6
Πρόσθετη επιβάρυνση για επιστροφή υπογραφής/
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με αριθμό Πρωτοκόλλου /
ημερομηνία κατάθεσης-παράδοσής του φακέλου ή δέματος
στην Υπηρεσία όπου εστάλη.
7
Πρόσθετη επιβάρυνση για παραλαβή και παράδοση
φακέλων ή δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη από ελληνικούς
προορισμούς
ΣΥΝΟΛΟ

Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης

30
5
25
25

5

5

5
100
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Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
(Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος, 11472 Αθήνα, τηλ. 210 6492210)
A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

1
2
3
4

Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 ώρες.
Από γραφείο Αθήνας σε Αττική αυθημερόν
Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 48 ώρες
Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Λήμνο)
και αντίστροφα, σε 24 ώρες.
5
Από Αθήνα σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
Λήμνο σε 48 ώρες.
6
Από
Αθήνα
στην
υπόλοιπη
Ελλάδα
(δεν
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε
48 ώρες
7
Πρόσθετη επιβάρυνση για παράδοση στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα και
παραλαβή φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα, το
Σάββατο.
8
Πρόσθετη επιβάρυνση για επιστροφή υπογραφής/
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με αριθμό Πρωτοκόλλου
/ ημερομηνία κατάθεσης-παράδοσής του φακέλου ή
δέματος στην Υπηρεσία όπου εστάλη.
9
Πρόσθετη επιβάρυνση για παραλαβή και παράδοση
φακέλων ή δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα από ελληνικούς
προορισμούς
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)
30
5
5
30
5
15

5

3

2
100

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
α) Πλην των παραπάνω υπηρεσιών για την διακίνηση των διοικητικών εγγράφων και δεμάτων το
οποίο αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, οι υπόλοιπες υπηρεσίες που θα ζητούνται
από το Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και θα προσφέρονται από
τον ανάδοχο θα κοστολογούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες εμπορικούς καταλόγους του αναδόχου
και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
β) Στις περιπτώσεις που τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (μέλη ΔΕΠ,
φοιτητές, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς, με τόπο αποστολής τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας, και για τις οποίες τα μέλη χρεώνονται απευθείας (χωρίς επιβάρυνση του
προϋπολογισμού της σύμβασης), ο ανάδοχος υποχρεούται να τις προσφέρει σύμφωνα με τις
προσφερόμενες τιμές της οικονομικής του προσφοράς τις συγκεκριμένης/παρούσας διαδικασίας.
Η βαθμολογία κάθε προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής :
 Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα με τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών.
 Η χαμηλότερη τιμή ορίζεται ως το μικρότερο άθροισμα των γινομένων των τιμών επί τον συντελεστή
βαρύτητας.
Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως τις
31/12/2018.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν.
4412/2016, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι
κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των
όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της
εκτέλεσης της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στην πρόσκληση. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η
αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. Με αιτιολογημένη
Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης
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απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθ. 217 του Ν. 4412/2016, ύστερα από εισήγηση της
Υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50%
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν
από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 218 του Ν.
4412/2016.
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση τιμολογίου στο αντίστοιχο υποκατάστημα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Στο τιμολόγιο αυτό θα καταχωρούνται όλες οι
αποστολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Τις υπηρεσίες θα παραλαμβάνει Επιτροπή
Παραλαβής η οποία θα συντάσσει Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά η
οποία θα περιέχει τα παρακάτω:
Α) Δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά
1. Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.): α.Την Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της επιχείρησης, ή βεβαίωση όπου θα αναγράφονται
σαφώς η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax και ο αριθμός
μητρώου της επιχείρησης, ή
- β.Την Ειδική Άδεια, εφόσον είναι κάτοχος ειδικής άδειας, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της επιχείρησης, ή
βεβαίωση όπου θα αναγράφονται σαφώς, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο
και το fax και το είδος της ειδικής άδειας της επιχείρησης.
γ. Τον εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ., Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.) της επιχείρησης.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών
Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή αυτής ενώ στις ΑΕ
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το προσκομίζει, από
το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το προσκομίζει, από
το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους)
Β) Τεχνική Προσφορά
Συμπληρωμένο πίνακα Τεχνικής Προσφοράς
Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1.1.
Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24 ώρες.
1.2
Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε48 ώρες
1.3
Από Μυτιλήνη σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο,
Σάμο, Σύρο, Λήμνο έως 72 ώρες.
1.4
Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί)
σε 48 ώρες
1.5
Παράδοση εγγράφων και δεμάτων από Μυτιλήνη
Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
σε διεθνής προορισμούς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24 ώρες.
Από Αθήνα σε εντός Αττικής αυθημερόν
Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε48 ώρες
Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και
Λήμνο) και αντίστροφα, σε 24 ώρες.
Από Αθήνα σε ένα από τα νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο,
Σύρο, Λήμνο σε 48 ώρες.
Από Αθήνα στην υπόλοιπη Ελλάδα (δεν
συμπεριλαμβάνονται οι δυσπρόσιτοι προορισμοί)
σε 48 ώρες
Παράδοση εγγράφων και δεμάτων από Αθήνα σε
διεθνής προορισμούς
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
- ελέγχου των αποστολών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που
τηρεί η εταιρεία ταχυμεταφοράς, από τις
Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας
Ενημέρωση σε περίπτωση μη παραλαβής της
αλληλογραφίας από τον παραλήπτη για
οποιοδήποτε λόγω και συγκεκριμένα για
αλληλογραφία εσωτερικού εντός δύο (2) ημερών
και για αλληλογραφία Ευρωπαϊκής Ένωσης
εντός τεσσάρων (4) ημερών.
Δυνατότητα αποστολής ενός δέματος
ασφαλισμένου, με πρόσθετη επιβάρυνση.
Δυνατότητα χρέωσης του παραλήπτη
Δυνατότητα παράδοσης στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός και παραλαβής
φακέλων ή δεμάτων από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός, το Σάββατο.
Δυνατότητα επιστροφής υπογραφής/
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί με αριθμό
Πρωτοκόλλου / ημερομηνία κατάθεσηςπαράδοσής του φακέλου ή δέματος στην
Υπηρεσία όπου εστάλη.
Δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης φακέλων
ή δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας από ελληνικούς
προορισμούς
Παροχή Συσκευασίας αποστολών εκτός αυτής
του αποστολέα
Προτυπωμένο Voucher με τα στοιχεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακα του εθνικού δικτύου του υποψηφίου αναδόχου με επωνυμίες, ονόματα υπευθύνων, διευθύνσεις,
τηλέφωνα και fax των αντιπροσώπων ή συνεργατών του στα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ /
FAX

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Β) Οικονομική προσφορά
Συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες οικονομικής προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ
Έως 2
Kg
70%

1
2
3

4

Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 24
ώρες.
Από Μυτιλήνη σε Αθήνα σε 48
ώρες
Από Μυτιλήνη σε ένα από τα
νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
Λήμνο έως 72 ώρες.
Από Μυτιλήνη στην υπόλοιπη
Ελλάδα (δεν
συμπεριλαμβάνονται οι
δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε 48
ώρες

Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ
Για κάθε
επιπλέον
Kg
30%

ΦΠΑ
%

Συνολική Αξία με
ΦΠΑ
Έως 2
Kg

Για κάθε
επιπλέον
Kg

30
5
25

25

100%
5

6

7

Πρόσθετη επιβάρυνση για
παράδοση στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας στη Μυτιλήνη και
παραλαβή φακέλων ή δεμάτων
από το Πανεπιστήμιο, το
Σάββατο.
Πρόσθετη επιβάρυνση για
επιστροφή υπογραφής/
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί
με αριθμό Πρωτοκόλλου /
ημερομηνία κατάθεσηςπαράδοσής του φακέλου ή
δέματος στην Υπηρεσία όπου
εστάλη.
Πρόσθετη επιβάρυνση για
παραλαβή και παράδοση
φακέλων ή δεμάτων στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας στη
Μυτιλήνη από ελληνικούς
προορισμούς.
ΣΥΝΟΛΟ

5

5

5

100
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

A/A

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ
Έως 2
Kg
70%

1
2
3
4

5

6

Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 24
ώρες.
Από γραφείο Αθήνας σε Αττική
αυθημερόν
Από Αθήνα σε Μυτιλήνη σε 48
ώρες
Από Αθήνα σε νησί (Χίο, Ρόδο,
Σάμο, Σύρο και Λήμνο) και
αντίστροφα, σε 24 ώρες.
Από Αθήνα σε ένα από τα
νησιά Χίο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
Λήμνο σε 48 ώρες.
Από Αθήνα στην υπόλοιπη
Ελλάδα (δεν
συμπεριλαμβάνονται οι
δυσπρόσιτοι προορισμοί) σε
48 ώρες

Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ
Για κάθε
επιπλέον
Kg
30%

ΦΠΑ
%

Συνολική Αξία με
ΦΠΑ
Έως 2 Kg

Για κάθε
επιπλέον
Kg

30
5
5
30

5

15

100%
7

8

9

Πρόσθετη επιβάρυνση για
παράδοση στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας στην Αθήνα και
παραλαβή φακέλων ή δεμάτων
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας,
το Σάββατο.
Πρόσθετη επιβάρυνση για
επιστροφή υπογραφής/
αποδεικτικού παραλαβής, μαζί
με αριθμό Πρωτοκόλλου /
ημερομηνία κατάθεσηςπαράδοσής του φακέλου ή
δέματος στην Υπηρεσία όπου
εστάλη.
Πρόσθετη επιβάρυνση για
παραλαβή και παράδοση
φακέλων ή δεμάτων στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας στην
Αθήνα από ελληνικούς
προορισμούς
ΣΥΝΟΛΟ

5

3

2

100

Χρόνος ισχύς προσφοράς………….
Ημερομηνία και Υπογραφή
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Κατάθεση προσφορών
Παρακαλούνται
οι
ενδιαφερόμενοι
που
επιθυμούν
να
εκδηλώσουν
ενδιαφέρον,
να
μας
ενημερώσουν επικοινωνώντας με την κα Ζαχαρώ Καβακλη ή την κα Ελένη Κωτσάλου στο τηλ. 22510 36716,
22510 36736 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: elepromitheies@aegean.gr.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη παραλαβής στην διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, ΙΣ. 2.18, τηλ. 2251036700, έως και την Πέμπτη 25
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά που είναι αόριστη και
δεν απαντά με σαφήνεια στις απαιτήσεις της πρόσκλησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Τρόπος Εκτέλεσης
Μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει εντολές για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων από τα αρμόδια άτομα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στα γραφεία του στη Μυτιλήνη και Αθήνα, όσον
αφορά στην αλληλογραφία μεταξύ τους, των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συγκεκριμένες υπηρεσίες
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τις οποίες το Ίδρυμα συναλλάσσεται, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο της
Ελλάδος ή του εξωτερικού με έμφαση τις χώρες όπου εδρεύουν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ποιοτικός έλεγχος της εκτέλεσης των υπηρεσιών, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
Υπηρεσιών με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
Η αποστολή και παραλαβή των φακέλων ή δεμάτων από τα Γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας στη Μυτιλήνη (Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη,
τηλ. 22510 36738) ή Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2 ος όροφος, 11472 Αθήνα, τηλ. 210 6492210) θα γίνεται από
συγκεκριμένους υπάλληλους του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, που ορίζεται στη
Μυτιλήνη και Αθήνα με τον αναπληρωτή και θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας.
Ο Ανάδοχος ή οι συνεργάτες του οφείλει να παραλαμβάνει φακέλους ή δέματα κατά την κρίση των αρμοδίων
υπαλλήλων.
Η παραλαβή των φακέλων και δεμάτων γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα μέχρι και
Παρασκευή και κατά τις ώρες 14:30 έως 15:00.
Για την έγκαιρη παραλαβή των δεμάτων από τα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας στην Αθήνα η ενημέρωση θα πραγματοποιείται τέσσερις (4) ώρες νωρίτερα. Για φακέλους ή δέματα που
πρέπει να παραδοθούν αυθημερόν οφείλει ο αρμόδιος υπάλληλος να ειδοποιήσει τον τοπικό αντιπρόσωπο της
εταιρείας μέχρι τις 10:00 πμ., ο οποίος οφείλει να φροντίσει να τον παραλάβει το ταχύτερο δυνατόν για τη
διεκπεραίωσή του .
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δεν χρεώνεται με δέματα ή φακέλους, με αποστολέα
ιδιώτη, των οποίων είναι παραλήπτης, εκτός εάν προκαταβολικά έχει αποδεχθεί τούτο για τη συγκεκριμένη
αποστολή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούται να στέλνει φακέλους ή δέματα και
μετά το ωράριο αυτό, πάντως όχι πέραν της 20:00, εφόσον έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο δε
ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα διεκπεραιώνει.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας δικαιούνται να παραδίδουν αλληλογραφία για
διεκπεραίωση το Σάββατο με χρόνο παράδοσης τον εκάστοτε οριζόμενο. Ο Ανάδοχος δε υποχρεούται να
παραλαμβάνει την αλληλογραφία και να την παραδίδει, πάντως όχι αργότερα από τη αμέσως επόμενη Δευτέρα
και ώρα όχι μεταγενέστερη της 12:00 το μεσημέρι.
Ειδικά για φακέλους που δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας την
Παρασκευή για παράδοση το Σάββατο, η παράδοση θα γίνεται οπωσδήποτε το Σάββατο, εκτός από λόγους
ανωτέρας βίας, που θα επικαλείται και οφείλει να αποδεικνύει ο Ανάδοχος.
Κατά την παραλαβή ενός φακέλου ή δέματος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας ο υπάλληλος της αναδόχου εταιρείας συμπληρώνει «επί τόπου» το σχετικό αποδεικτικό της εταιρείας που
συνοδεύει το φάκελο ή δέμα με ρητή μνεία σε αυτό:
α.
Της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής του
β.
Αν είναι φάκελος ή δέμα μέχρι δύο κιλά ή πέραν των δύο κιλών. Εφόσον είναι περισσότερο από δύο κιλά
αναγράφεται το ακριβές βάρος του δέματος.
γ.
Την ένδειξη αν θα παραδοθεί αυθημερόν, την επομένη, σε 48 ώρες ή τον εν γένει ακριβή χρόνο που
ορίζεται ότι πρέπει να παραδοθεί. Το σημείο αυτό συμπληρώνεται σύμφωνα με τη δήλωση του υπαλλήλου του
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Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (δηλαδή πότε επιθυμεί το Πανεπιστήμιο να
παραλάβει ο παραλήπτης το δέμα ή την επιστολή).
δ.
Την πλήρη και ακριβή διεύθυνση του παραλήπτη, όπως αυτή αναγράφεται στον φάκελο ή στο δέμα.
ε.
Ότι η μεταφορά του δέματος ή φακέλου είναι με πίστωση και θα επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως αποστολέα, ή με χρέωση του παραλήπτη.
στ.
Το ονοματεπώνυμο του αποστέλλοντας υπαλλήλου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας.
Το πρωτότυπο του αποδεικτικού που συμπληρώνει ο υπάλληλος του Αναδόχου παραδίδεται στον υπάλληλο του
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που δίνει την εντολή για την αποστολή.
Η Παράδοση των φακέλων και δεμάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στη
Μυτιλήνη ή Αθήνα θα γίνεται ως εξής:
Όταν στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη αυτός παραδίδεται σε
αυτόν που αναγράφεται στο φάκελο.
Όταν αναγράφεται ως παραλήπτης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στη
Μυτιλήνη ή Αθήνα, χωρίς περαιτέρω εξατομίκευση του παραλήπτη τότε ο φάκελος ή το δέμα παραδίδεται στον
αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που έχει οριστεί
αντίστοιχα για την παραλαβή και παράδοση της αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας.
Ο ανάδοχος, σε κάθε τηλεφωνική κλήση του υπαλλήλου του Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας που έχει ορισθεί για την παραλαβή-παράδοση της αλληλογραφίας από ένα από τα Γραφεία του στη
Μυτιλήνη ή Αθήνα, οφείλει να φροντίζει για την άμεση παραλαβή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας οποιουδήποτε φακέλου ή δέματος και την παράδοσή του σε οποιοδήποτε
αποδέκτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Μετά από συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) αντί τηλεφώνου ως μέσον επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ τους, για την καλύτερη και ταχύτερη
προώθηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας από τον Ανάδοχο. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η αντίστοιχη ηλεκτρονική
διεύθυνση του υπαλλήλου που έχει οριστεί υπεύθυνος σε κάθε γραφείο για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
Ο χρόνος παράδοσης κάθε δέματος ή φακέλου που αναγράφεται στο αποδεικτικό της εταιρείας είναι
δεσμευτικός, η μη τήρηση του οποίου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου, εκτός από λόγους
ανωτέρας βίας που οφείλει να αποδεικνύει κάθε φορά.
1. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
2. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
3. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά του αποσταλθέντος εγγράφου, δέματος ή
αντικειμένου από την αποστολή του μέχρι την παραλαβή του.
4. Εάν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης του
Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, τότε εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έναρξη των
διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Άλλοι Όροι
Η υλοποίηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην Τεχνική Προσφορά, Τρόπος εκτέλεσης
του έργου.
Η πλημμελής παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεπάγεται δικαίωμα κατ΄
αποκοπή αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 1412/10.06.2013 αρ. απόφ. 688/52 της ΕΕΤΤ και με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής ή ειδικής άδειας υπό το καθεστώς της οποίας λειτουργεί ο ανάδοχος
Επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο
τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη
όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο
της έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το
έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αποκλείεται η από τον ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των της σύμβασης προκυπτόντων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα
σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Εκ μέρους του Γραφείου
Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων
Του Τμήματος Διαχείρισης Έργων
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
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