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Νάξος 05-04-2021
Αριθ. Πρωτ. 2692

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Πληροφορίες: ΓΡΑΦΕΙΟ
Καραγιάννη
Α.
ΔΙΟΙ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου,
Τ.Κ.: 84300 ΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2285360506
FAX: 2285360650

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ
Νάξου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μέχρι του ποσού των 12.400,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, CPV 64110000-0, διάρκειας δύο ετών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 12.400,00€ (δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (24%)
Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας
Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
Αναλυτικότερα:
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί:
•

η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών
ταχυµεταφοράς (courier) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου για ένα έτος
από την υπογραφή της σύμβασης.

•

η παροχή ολοκληρωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών µε σκοπό την έγκαιρη, ασφαλή και ποιοτική
παραλαβή, διαλογή, μεταφορά, διανοµή/παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στους τελικούς
αποδέκτες για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης προς διάφορους παραλήπτες
σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό (πολίτες, φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και
Δηµόσιες Υπηρεσίες).

Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Προσφορά για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών κάθε ομάδας που θα προκηρυχθεί θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Τροποποίηση των
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όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται

σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στο αρ.132 του Ν.4412/16, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής (άρθρο 201, Ν. 4412/2016).
Οι παρεχόµενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες του έργου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους, τις
απαιτήσεις και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού. Εξαιτίας του µεγάλου όγκου της διακινούµενης
αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας και της δεοντολογίας που απαιτείται κατά τη διαχείριση και
παροχή των προς ανάθεση ταχυδροµικών υπηρεσιών καθώς και της απαίτησης, οι υπηρεσίες να
υλοποιούνται στους προβλεπόµενους χρόνους µε τη δέουσα ποιότητα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας
και στο εξωτερικό.
Ανάλογα µε τις καθηµερινές ανάγκες της υπηρεσίας για αποστολή εγγράφων και λοιπής αλληλογραφίας, θα
ποικίλει ο αριθµός των προς αποστολή ταχυδροµικών αντικειµένων. Ο φάκελος θα φέρει αναλυτικά τα
στοιχεία του αποστολέα στην επάνω αριστερή γωνία και στην κάτω δεξιά τα πλήρη στοιχεία παραλήπτη.
Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν.
α. Η αλληλογραφία θα παραδίδεται μέσα σε κλειστό ή ανοικτό φάκελο, σε κιβώτια ή σάκους. Γενικότερα, η
συσκευασία θα είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των Ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην
υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη τα άλλα συναποστελλόμενα Ταχυδρομικά αντικείμενα και να
παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους.
β. Η παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, στη
Διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ. Στην επιγραφή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός
Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω
αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της μεγαλύτερης
διάστασης.
Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας ή Αρχής, διεύθυνση (οδός, αριθμός),
Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται
πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της επιφάνειας του αντικειμένου και
κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης.
δ. Τα όρια βάρους εκάστου ταχυδρομικού αντικειμένου περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα ποσοτήτων,
βαρών, τύπου διαχείρισης στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες προϋπολογιζομένων ποσοτήτων/ βαρών και
τύπου διαχείρισης).
ε. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα θα διακινούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας με οποιαδήποτε
τύπο διαχείρισης επιλέξει η Υπηρεσία.
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στ. Η διαδικασία παραλαβής των αντικειμένων γίνεται ως εξής: Ο διακομιστής (courier) προσέρχεται στο
Σημείο Υποβολής εντός του κανονικού ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών, συμπληρώνει το αντίστοιχο
συνοδευτικό έντυπο της αποστολής (voucher) με πλήρη στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη (ονοματεπώνυμο
υπαλλήλου και στοιχεία της υπηρεσίας της Περιφέρειας) το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο της
Αναθέτουσας Αρχής και κρατάει το αντίστοιχο αντίγραφο. Τα vouchers φυλάσσονται και από τον Ανάδοχο
προκειμένου να συνοδεύσουν την αναλυτική κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε μήνα.
ζ. Κατά την παραλαβή αντικειμένων από τις Υπηρεσίες μας ή κατά την εκτέλεση αποστολών με εντολή από τις
Υπηρεσίες μας (π.χ. με χρέωση τρίτου) να συμπληρώνονται σωστά και πλήρη τα στοιχεία των αρμοδίων
υπαλλήλων που πραγματοποιούν την αποστολή στα vouchers των αντικειμένων και να παραδίδονται στον
αρμόδιο υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής.

η. Κατά την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα εκδίδονται κάθε τέλος του μήνα τιμολόγιο για
κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα το όποιο θα αποστέλλεται στην
αντίστοιχη ταχυδρομική διεύθυνση. Έκαστο τιμολόγιο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτική
κατάσταση της διακινούµενης αλληλογραφίας για τον μήνα αυτό, που θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του
Αναδόχου. Σε περίπτωση που το παραστατικό πληρωμής δεν συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή η τιμολόγηση αυτών δεν συμφωνούν με το συνολικό ποσό του τιμολογίου, το
παραστατικό πληρωμής δεν θα εκκαθαρίζεται.

Τα όρια βάρους των αντικειμένων και το είδος της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς περιγράφονται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα:
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ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ
Σ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Σ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΒΑΡΟΣ
ΕΩΣ 2
ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
23ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
3-4
ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
4-5
ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
5-6 ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
6-7
ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
7-8 ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
8-9
ΚΙΛΑ

ΒΑΡΟΣ
9-10
ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
649

10

2

4

5

6

10

5

5

0

5

3

3

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
600

5

1

0

3
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

130

5

1

0

2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

90

5

1

0

1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

100

4

0

0

1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

200

4

1

0

1
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕ
ΙΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟ
ΛΗ
(Μετρητά,
Επιταγή)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/
EMS-SPM
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
8

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
50

1

1

0

1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

1

1

1

1
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Οι παραπάνω ποσότητες περιγράφουν τον εκτιμώμενο όγκο σε υπηρεσίες
ταχυμεταφορών κατά έτος και δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω,
αρκεί να μην υπερβαίνει το σύνολο του προϋπολογισμού.

Ημερομηνία κατάθεση προσφοράς:
Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(ήτοι χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές αποστέλλονται στο email: tenders@1715.syzefxis.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 08/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
15:00.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, όπως και τα λοιπά έγγραφα
που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα.
Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου
43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43
του Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της.
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Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να γίνει χρήση του άρθρου 161
του Ν.4763/2020.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο οι εν λόγω δυνητικοί ανάδοχοι μπορούν, σε
περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή
μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων,
ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση
κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.
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Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία
πρόσκληση και
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Γενικά
Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Α. 1) Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη
λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική
Υπηρεσία.
2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος
από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.
Β.- Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται
δεκτές.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η Υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα
μέρη.

Η Αν. Διοικήτρια
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