ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών
Μαγούλα Δήμου Σπάρτης, T.K. 23100
------------------------Πληροφορίες: Γ. Σμυρνιός
Τηλ.: 2731361118
e-mail: gsmyrnios17@gmail.c om

Μαγούλα 10/03/2020
Αρ. πρωτ.: 4834

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς .
Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς ( courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, για ένα έτος από την ημερομηνία
ανάθεσης , με κριτήριο την πλέον σ υμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και
καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους έως την
16 η
Mαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).
Η προσφορά θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και
ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται
τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περι έχεται η οικονομική
προσφορά και η βεβαίωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την τεχνική έκθεση – προδιαγραφές. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θ α γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του
Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (ισόγειο ), ΤΚ 23100, Τηλ: 273136118, Ε-mail:
gsmyrnios 17@gmail.com αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .
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Τίτλος εργασίας: Ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ( courier)
Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εκτέλεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier), με αντικείμενο εργασίας την περισυλλογή από την διεύθυνση του αποστολέα, ταχεία
μεταφορά και διανομή στην διεύθυνσ η του παραλήπτη κάθε είδους ταχυδρομικών αντικειμένων
δηλ. εγγράφων, φακέλων, δεμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
Η χρήση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα εξασφαλίσει την ταχύτερη
και ασφαλέστερη
διεκπεραίωση των αποστολών των εγγ ράφων, φακέλων, δεμάτων κτλ στις περιπτώσεις που η
υπηρεσία κρίνει ότι:
Α) Απαιτείται η ταχεία αποστολή τους λόγω ύπαρξης προθεσμιών, η μη τήρηση των οποίων θα
επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα του δήμου
Β) Κρίνεται σκόπιμη η χρησιμοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας για την ασφαλέστερη μεταφορά
σημαντικών εγγράφων.
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή μονάδος
που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο για τις κάτωθι κυριότερες αποστολές που πραγματοποιεί ο
δήμος μας και είναι οι εξής:
1. Αποστολές φακέλων – δεμάτων βάρους έως 2 κιλών σε προορισμούς εντός της
περιφέρειας Πελοποννήσου με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης 1 -2 εργάσιμες ημέρες.
2. Αποστολές φακέλων – δεμάτων βάρους έως 2 κιλών σε προορισμούς εντός της
περιφέρειας Αττικής με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης 1 -2 εργάσιμες ημέρες.
Για τις λοιπές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς που τυχόν χρησιμοποιήσει ο Δήμος η χρέωση θα γίνει
βάση του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης, ο οποίος θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά του
αναδόχου και θα τ ον δεσμεύει για όλο το διάστημα της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας για το έτος 2020, με βάση τα
απολογιστικά στοιχεία του οικ. έτους 2019, αλλά και τις τρέχουσες ανάγκες του δήμου,
υπολογίζεται σε 2.000,00 € συμπεριλαμβανομ ένου του ΦΠΑ 24%.
Το κόστος της δαπάνης των ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα καλυφθεί από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.
00-6224.001, <<Έξοδα ταχυμεταφορών>> στον οποίο έχει προβλε φθεί συνολικά πίστωση ποσού
2.000,00 €.
Η παροχή υπηρεσιών θα είναι για ένα έτος από την ανάθεση της υπηρεσίας ή μέχρι
εξαντλήσεως της υπάρχουσας πίστωσης.
Ο Δήμος θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ δεν
υπάρχει υποχρέωση από μέρους του για την εξάντληση ολόκληρου του ανατιθέμενου ποσού
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα, σύμφωνα με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.

