
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24ΜΗΝΩΝ».
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να
προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 Τις διατάξεις του Ν.4441/2016«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,
 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021,
 Το με αρ.πρωτ.17401/05-12-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 Την με αριθ.7π/2022Μελέτη,
 Το με αρ. πρωτ.17805/12-12-2022 Πρωτογενές Αίτημα (22REQ011790848),
 Το με αρ.πρωτ.17921/13-12-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα,
 Τη με αρ.πρωτ.873/20-01-2023 α/α 70 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
(ΑΔΑΜ:23REQ012037983, ΑΔΑ:9ΥΔΧΟΞΧΝ-7ΥΦ)
 Την με αριθ.πρωτ.704/19-01-2023 και αριθ. 6 Απόφαση Προέδρου περί κήρυξης της διαδικασίας
ως άγονης, (ΑΔΑ: 6ΙΚΗΟΞΧΝ-ΟΒ6),
στην εκ νέου διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(COURIER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ». Το
συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 19.259,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Ηπροσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένοφάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως 07-02-2023
θα είναι σύμφωνη με την με αριθ. 7π/2022 Μελέτη, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους
υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση :Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311236100(Εσωτ.3103)
E-mail: promithies@fodsakm.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 31-01-2023

Αριθμ.Πρωτ. : 1301

ΠΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος προσφοράς θα
περιλαμβάνει:
1) Οικονομική προσφορά.
2) Πλήρη τεχνική προσφορά.
3) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (καταστατικό,ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016).
4)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτητα.
5) Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης.
6) Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων το οποίο περιλαμβάνεται στο
παράρτημα (Β) της πρόσκλησης.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:
• Η λέξη «Προσφορά»
• Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
• Ο τίτλος της σύμβασης
• Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16)
α) Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού
Συνδέσμου,
β) Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή, γ) Εναλλακτική
προσφορά θα απορριφθεί.
δ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς
με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης,
ε)Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και με ένταλμα που
θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. Στο ποσό της αμοιβής
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της εντολής.Ωςπρος τα δικαιολογητικάπληρωμής και λοιπάστοιχεία ισχύουν τα όσααναφέρονται
στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα
πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014
(Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΦο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
ου

(Εmail):
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Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία,

Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική).

Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Πρόσκλησης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
N.4412/2016,

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν
βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή
έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί
ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης.

ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016,

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,

ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά μου.

ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο
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..................................................

Ημερομηνία: .......……….23

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του,
θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται
στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το
οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ
του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία
των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων
ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη
Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά
όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο
Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε
ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή
άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία
προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με
δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.Μετά τη λήξη
των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση
του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας
τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη
διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
0ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟΔΣΑ)ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8
Πληροφορίες: ΙωνάςΘεόδωρος
Τηλ. 2311236100(εσωτ. 3103)
E-mail :promithies@fodsakm.gr

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(COURIER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24ΜΗΝΩΝ»
Αρ.Μελέτης : 7π/2022
Προϋπολογισμός: 19.259,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες
1. Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή 2-3
2. Προϋπολογισμός 4-5
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 6-8
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 9

ΠΑΡΟΧΗΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER)ΓΙΑΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΦΟΡΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΑΡΚΕΙΑΣΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24)ΜΗΝΩΝ (ΠΛΕΟΝΤΟΥΦ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.259,00€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΦΟΡΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΙΑΠΟΘΗΚΩΝ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8
Πληροφορίες: ΙωνάςΘεόδωρος
Τηλ.:2311236100(εσωτ. 3103)
E-mail :promithies@fodsakm.gr

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(COURIER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24ΜΗΝΩΝ»
Αρ.Μελέτης : 7π/2022

Προϋπολογισμός:19.259,00€ πλέον Φ.Π.Α.
24%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς (courier), για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων του.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση τιμής.

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή,
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων), για λογαριασμό όλων των υπηρεσιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού Συνδέσμου
για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια (πολίτες,φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, και Δημόσιες Υπηρεσίες ).

Ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού Συνδέσμου, για αποστολή εγγράφων, δεμάτων
και λοιπής αλληλογραφίας, με παράδοση την ίδια ή επόμενη εργάσιμη ημέρα εντός της
πόλης-έδρας τους, σε όλους τους προορισμούς της υπόλοιπης Ελλάδας την επομένη μέρα ή
με παράδοση στη Νησιωτική Ελλάδα (παράδοση σε ως 2 εργάσιμες ημέρες) και για
αποστολές με ειδική μεταχείριση όπως παραλαβή πρωτοκόλλου, αυθημερόν παράδοση,
επίδοση με πρωινή παράδοση ή σε προκαθορισμένη ώρα, αποστολή με απόδειξη
παραλαβής. Το ταχυδρομικό αντικείμενο θα φέρει τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και
παραλήπτη και θα είναι ασφαλώς σφραγισμένο ή συσκευασμένο (ανάλογα με τον τύπο
του, π.χ φάκελος, δέμα κ.λ.π). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατόπιν τηλεφωνικής
κλήσης από τις υπηρεσίες όλων των Διαχειριστικών Ενοτήτων των Περιφερειακών
Ενοτήτων του Περιφερειακού Συνδέσμου , να προσέρχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες για να παραλάβει το προς αποστολή ταχυδρομικό αντικείμενο επί αποδείξει.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 23.881,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%).
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Γίνονται αποδεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για το σύνολο των ανωτέρω
υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών. Προσφορά για μέρος της εν λόγω υπηρεσίας, δεν
γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
08-12-2022

Ιωνάς Θεόδωρος
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται
ανωτέρω, προϋπολογίζεται ως κατωτέρω :

 ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COURIER ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24ΜΗΝΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΙΑΠΟΘΗΚΩΝ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8
Πληροφορίες: ΙωνάςΘεόδωρος
Τηλ.:2311236100(εσωτ. 3103)
E-mail :promithies@fodsakm.gr

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24ΜΗΝΩΝ»
Αρ.Μελέτης : 7π/2022

Προϋπολογισμός:19.259,00€ πλέον
Φ.Π.Α. 24%.

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΕΝΤΟΣ
Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΣ
Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

ΚΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΕΝΤΟΣ

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
+ ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ )

1

ΦΑΚΕΛΟΥΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ

ΦΙΑΣ
(ΜΕΧΡΙ 1kg)

3.000 3.000 2,10€ 2,90€ 15.000,00€

2
ΔΕΜΑΤΑ

(ΜΕΧΡΙ 1kg)
50 50 2,10€ 2,90€ 250,00€

3
ΔΕΜΑΤΑ

(MEΧΡΙ 3kg)
140 200 3,10€ 4,10 1.254,00€

4 Ε.Μ.Α* 450 340 3,10€ 4,00€ 2.755,00€

ΤΕΛΙΚO ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 19.259,00€

Φ.Π.Α. 24% 4.622,16€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24%)

23.881,16€
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 Ε.Μ.Α. : (Ειδικής Μεταχείρισης Αποστολής όπως π.χ Παραλαβή αριθμού
πρωτοκόλλου, επιστροφή υπογεγραμμένου δελτίου αποστολής κ.α).

Οι περιγραφόμενες παραπάνω ποσότητες, έχουν υπολογισθεί βάσει της συνολικής
διακίνησης επιστολών των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)
Κεντρικής Μακεδονίας, για εικοσιτέσσερις (24) μήνες , ανά ποσότητα, περιοχή, ημέρα
παράδοσης και ειδική διαχείριση. Περιγράφουν τον εκτιμώμενο όγκο και δεν είναι
δεσμευτικές.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)
Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά την διάρκεια της
σύμβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις
κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς
προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα υπηρεσίας κατά την διάρκεια
της υλοποίησης της εργασίας αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του
ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της προσφοράς του αναδόχου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη,
08/12/2022

Ιωνάς Θεόδωρος
ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 08/12/2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Κούρτη Μαρία

ΠΕ Διοικητικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 08/12/2022

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπαμπούση Μαρία

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8,
Πληροφορίες: ΙωνάςΘεόδωρος
Τηλ.:2311236100(εσωτ. 3103)
E-mail :promithies@fodsakm.gr

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(COURIER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24ΜΗΝΩΝ»
Αρ.Μελέτης : 7π/2022

Προϋπολογισμός:19.259,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η συγγραφή αυτή αφορά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) για τις
ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εντολές
παράδοσης και αποστολής εγγράφων και δεμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από ειδοποίηση από τον αρμόδιο υπάλληλο
της υπηρεσίας.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων»,πλην τωνπαραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9,
της παρ.10 του άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της
παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου
268.

2. Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006,

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της
περίπτωσης β’ της παρ.VII του άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5
του άρθρου 196.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
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5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α.>>.

6. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Σύμβαση:
Για την παροχή υπηρεσίων για την οποία μπορεί να υποβληθεί προσφορά, ο ανάδοχος
θα αναδειχθεί με κριτήριο το μικρότερο συνολικό κόστος της παροχής , σύμφωνα με το
αντίστοιχο, συνημμένο στη μελέτη, έντυπο οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο) που θα
συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
Τροποποίηση σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σε εφαρμογή των παρ.9 έως 10α του άρθρου 53 του
ν.4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών.

Ά ρ θ ρ ο 5ο
Ευθύνες του αναδόχου:
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή
οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο
ανάδοχος.

Ά ρ θ ρ ο 6ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής
υπηρεσιών του αναδόχου. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον
ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016)
και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του
Περιφερειακού Συνδέσμου.
Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο
πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με τηνΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων».

23PROC012057258 2023-01-31



Ά ρ θ ρ ο 7ο
Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις
Οανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη
και κρατήσεις, που νόμιμα ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός.
Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και
κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ά ρ θ ρ ο 8ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη,
08/12/2022

Ιωνάς Θεόδωρος
ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 08/12/2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Κούρτη Μαρία

ΠΕ Διοικητικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 08/12/2022

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπαμπούση Μαρία

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΕΝΤΟΣ

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΣ
Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΕΝΤΟΣ

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ + ΥΠΟΛΟΙΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ )

1
ΦΑΚΕΛΟΥΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ
ΑΣ (ΜΕΧΡΙ 1kg)

3.000 3.000

2
ΔΕΜΑΤΑ

(ΜΕΧΡΙ 1kg)
50 50

3
ΔΕΜΑΤΑ

(MEΧΡΙ 3kg)
140 200

4 Ε.Μ.Α* 450 340

ΤΕΛΙΚO ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ….…/….…/2022

Ο/Η Προσφέρων/ούσα

YΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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