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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Αξ. Πξση.  4057                                                                                                    Υαληά, 23/08/2016 
 
Σαρ. Γ/λζε :Όαζε Βαξππέηξνπ       ΑΓΑ: ΧΥΓΗΟΞ5Φ-ΚΓΛ 
        Γνιγνζά 2 ΣΚ 73005     ΑΓΑΜ: 16PROC004983862 
Πιεξνθνξίεο : Δ. Μειηδάθεο 
Σει. : 2821029214 
Φαμ : 2821029250 
Email: oakae@oakae.gr 
 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

«ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» 
 

 
Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε  απεπζείαο αλάζεζε κε 
δηαπξαγκαηεπζε ησλ ππεξεζηψλ δηαθίλεζεο επείγνπζαο αιιεινγξαθίαο (Courier), θαθέισλ θαη 
κηθξνδεκάησλ ηνπ O.A.K. A.E. απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ζηα Υαληά θαζψο θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο ησλ Ρεζχκλνπ, Ηξαθιείνπ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ,  

 
ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ (Courier), λα 
ππνβάιινπλ θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Σεηάξηε 31/08 2016 και ώρα      15:00 ζην γξαθείν 
πξσηνθφιινπ ηνπ ΟΑΚ ΑΔ ζηα γξαθεία ζηα Υαληά κε ηελ έλδεημε: 

 
 
 ΠΡΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
«ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» 

Σατ. Γ/νση :Όαση Βαρσπέτροσ 
Γολγοθά 2 ΣΚ 73005 

ΥΑΝΗΑ ΚΡΖΣΖ 
Σηλ. : 2821029214 

 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξφζθιεζε έρνπλ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ Γεληθή ή Δηδηθή άδεηα 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ Γεληθψλ Αδεηψλ (ΦΔΚ 1700/Β/10-07-2013 θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 
Μεηξψν ηαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
Δ.Δ.Σ.Σ.(ΦΔΚ/282/Α/18-12-1998, ΦΔΚ/229/Α/26-09-2003.) 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
 
Α) ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
1. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο Δηδηθήο ή Γεληθήο Άδεηαο ηνπ Μεηξψν ηαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο 
Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ Δ.Δ.Σ.Σ.(ΦΔΚ/282/Α/18-12-1998, ΦΔΚ/229/Α/26-
09-2003. 
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2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1599/1986 , ε νπνία ζα θέξεη εκεξνκελία 
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ  
 
 
πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα 
ΚΔΠ ( ΦΔΚ Α 74-26.03.2014), ζηελ νπνία λα: 
 
 Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο θαη λα δειψλεηαη φηη: 
 

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 
θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
 Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 
 Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 

ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα), θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 
 

 Β) ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
πκπιεξσκέλνο ν ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαζψο 
απνηειεί θξηηήξην on/off . Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πίλαθα 
ζπκκφξθσζεο θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 
 
Γ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
πκπιεξσκέλε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙ)  
 
 
Γεν λαμβάνονται σπόυη  
 
Α) Πξνηάζεηο πνπ απνζηέιινληαη κε θαμ ή ειεθηξνληθά 
Β) Πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ εκπξνζέζκσο ππνβιεζεί ζε έληππε κφλν  κνξθή 
Γ) Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ. 
 
Αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ με κριτήριο την ταμηλότερη τιμή ζα είλαη ε Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ. Χο ρακειφηεξε ηηκή νξίδεηαη ην κηθξφηεξν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ 
ηηκψλ επί ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Η ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηηκέο 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ. 
 
Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ ιήμε ηεο παξαιαβήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 
 
ηνλ θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ (πιήξσο θαη αλαιπηηθψο πεξηγξαθφκελεο). 
 
Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 120 εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα θαηάζεζεο ηεο 
πξνζθνξάο.  
 

Σνλίδεηαη φηη φζνη ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΚ ΑΔ ηφζν ησλ 
δηεπζχλζεσλ ζηα Υαληά φζν θαη ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην Ρέζπκλν, ζην Ηξάθιεην θαη ζηνλ 
Άγην Νηθφιαν. 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.500,00 μη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

 

 

Ο ΟΑΚ ΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη αλαιφγσο ηηο πξνζθνξέο πεξηζζφηεξεο ησλ κηα 

εηαηξεηψλ, ηδηαίηεξα αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. 

Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδεθηή πξνζθνξέο απφ εηαηξείεο πνπ δελ πξνζέθεξαλ ζην 

παξειζφλ ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο. 

Μεηαμχ ηνπ ΟΑΚ ΑΔ θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε δηάξθεηαο ελφο (12) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Σνλ αλάδνρν ζα βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνη 
ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ. 
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θάζε κέξα ζε ψξεο γξαθείνπ ζηα ηειέθσλα: 2821029214 θ. Δπζηξάηηνο 

Μειηδάθεο. 

 

 

Ο Γιεσθύνφν ύμβοσλος 

Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

ΦΩΣΖ ΚΑΕΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 

Παξαθνινχζεζε ηεο 
πνξείαο ηεο απνζηνιήο 
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

(εγγξάθσο, ηειεθσληθά, 
κέζσ ηληεξλεη) 

ΝΑΙ   

2 

Αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα 
ζεκεία ειέγρνπ ηεο 

πνξείαο ηεο 
ηαρπκεηαθνξάο 

ΝΑΙ   

3 

Καζεκεξηλή ελεκέξσζε 
πξνο ηνλ ΟΑΚ ηεο ηηκήο 
ρξέσζεο, εκεξνκελίαο 
θαη ψξαο παξαιαβήο 

απφ ηνλ παξαιήπηε θαη 
ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

παξαιήπηε 

ΝΑΙ   

4 

Απνζηνιέο κε παξάδνζε 
ζην πιαίζην ηνπ σξαξίνπ 

ησλ Γεκνζίσλ 
Τπεξεζηψλ 

ΝΑΙ   

5 

Απνδεκίσζε ζε 
πεξίπησζε απψιεηαο 

θάζε απνζηνιήο, ίζε κε 
ην ηξηπιάζην ηνπ 

αληηηίκνπ απνζηνιήο 

ΝΑΙ   

6 

Απνδεκίσζε ζε 
πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο θάζε 
απνζηνιήο, ίζε κε ην 

ηξηπιάζην ηνπ αληηηίκνπ 
απνζηνιήο 

ΝΑΙ   

7 
Κάιπςε ππεξεζηψλ  

παλειιαδηθά θαη 
παλεπξσπατθά 

ΝΑΙ   

8 

Απνζηνιή θαη παξάδνζε 
αληηθεηκέλσλ κέρξη ηελ 
επφκελε εξγάζηκε κέξα 

(απφ ηελ εκέξα 
παξαιαβήο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ) 

ΝΑΙ   

9 

Ο πξνζθέξσλ εγγπάηαη 
ηελ αζθαιή 

δηεθπεξαίσζε ησλ πξνο 
παξαιαβή, δηαθίλεζε, 

κεηαθνξά θαη παξάδνζε 
(γηα ζπληνκία 

ΝΑΙ   
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ηαρπκεηαθνξά) 
εγγξάθσλ, επηηαγψλ 

κηθξνδεκάησλ θαη 
δεκάησλ 

10 

Ο πξνζθέξσλ εγγπάηαη 
φηη δελ ζα ππάξρεη 

ρηιηνκεηξηθή επηβάξπλζε 
γηα απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θαη ε ρξέσζε 
ζα ζεσξείηαη εληαία. 

ΝΑΙ   

11 

Απνζηνιή (κέζσ θαμ ή 
email) ηνπ αξηζκνχ 
πξσηνθφιινπ, ησλ 

εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
παξαδνζεί ζε ππεξεζίεο 
ζηηο νπνίεο ιακβάλεηαη 

θαηά ηελ παξάδνζε 
αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

ΝΑΙ   

12 
Παξαιαβή 

αιιεινγξαθίαο σο ηηο 
16.00κκ 

ΝΑΙ   

13 

Παξάδνζε 
αιιεινγξαθίαο εληφο ηεο 

επφκελεο κέξαο φζνλ 
αθνξά Αζήλα & 
Θεζζαινλίθε. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ– ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   

Α/Α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΥΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΒΑΡΟ 

 ΒΑΡΟ 
ΑΞΙΑ 
(άλεπ 
ΦΠΑ) 

ΒΑΡΟ 
ΑΞΙΑ 
(άλεπ 
ΦΠΑ) 

1 
Παξάδνζε θαθέισλ 
Αιιεινγξαθίαο/κηθξνδεκάησλ 
εληφο Πφιεο 

0,05 
Δπφκελε 

εκέξα 

Μέρξη 
1 Kgr 

 
 

Γηα θάζε 
επηπιένλ 

½ Kgr 
 

 

2 
Παξάδνζε θαθέισλ 
αιιεινγξαθίαο/κηθξνδεκάησλ 
εληφο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

0,05 
Δπφκελε 

εκέξα 

Μέρξη 
1 Kgr 

 
 

Γηα θάζε 
επηπιένλ 

½ Kgr 
 

 

3 

Παξάδνζε θαθέισλ 
αιιεινγξαθίαο/κηθξνδεκάησλ 
εθηφο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
εληφο πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

0,45 
Δπφκελε 

εκέξα 

Μέρξη 
1 Kgr 

 
 

Γηα θάζε 
επηπιένλ 

½ Kgr 
 

 

4 
Παξάδνζε θαθέισλ 
αιιεινγξαθίαο/κηθξνδεκάησλ 
Δθηφο πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

0,40 
Δπφκελε 

εκέξα 

Μέρξη 
1 Kgr 

 
 

Γηα θάζε 
επηπιένλ 

½ Kgr 
 

 

5 

Παξάδνζε θαθέισλ 
αιιεινγξαθίαο/κηθξνδεκάησλ 
εθηφο Διιάδνο 
(πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο) 

0,05 
Δπφκελε 

εκέξα 

Μέρξη 
1 Kgr 

 
 

Γηα θάζε 
επηπιένλ 

½ Kgr 
 

 

 


