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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  45/16-11-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  464/2016             ΘΕΜΑ  :   Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης

προσωρινού  αναδόχου  για  την

εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο  :

«Παροχή Ταχυδροµικών Υπηρεσιών»

               

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  16η-11-2016  ηµέρα

Τετάρτη  και  ώρα  8.30 π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά

από την υπ’αριθ. 28480/11-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)

περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη

απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  9  µέλη ,δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2) Πράτανος Απόστολος

3) Καρκατζίνος Νικόλαος                                                Κανείς

4) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος                              

5) Γεωργαλή Ζωή    

6) Γκιζάρης Στέργιος

7) Αναγνώστου Πασχάλης

8) Αποστόλου Στυλιανός

9) Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

  

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.        

  

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι  µε την

αριθ. 398/2016 απόφαση της Οικονοµική Επιτροπής δεσµεύτηκε πίστωση ποσού

19.000,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6221.001  προϋπ.  Οικ  έτους  2016 για  την

εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: «Ταχυδροµικές Υπηρεσίες» (α/α 722)

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  53.022,30€ θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισµό  Οικ.  Έτους

2017.

Με  την  ίδια  απόφαση  εγκρίθηκαν  οι τεχνικές  προδιαγραφές   της  εργασίας

σύµφωνα µε την υπ’αριθ.   26/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΨΨ6ΦΩΡΣ-ΙΑΤ



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

του  ∆ήµου,  πρ/µού  58.082,50€  (πλέον  ΦΠΑ)  και  72.022,30€

(συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ),  καθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  του

διαγωνισµού  και  ως  τρόπος  εκτέλεσης  ο  δηµόσιος  πρόχειρος  µειοδοτικός

διαγωνισµός  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  τη

χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα προϋπολογισµού της µελέτης. 

Σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εκδόθηκε  η  µε  αρ.  33163/28-9-2016  διακήρυξη

διενέργειας του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  14η-10-2016 και όπως προκύπτει

από το σχετικό πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός φακέλου/ Σειρά

επίδοσης

1. ACS  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α.Ε.Ε..

 1

2. HELLENIC AIR COURIER  ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

                   2

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 3

4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4

Στο  πρωτόκολλο  του  ∆ήµου  κατατέθηκε  µία  προσφορά  αυτή  της

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  των  τεχνικών

προσφορών των συµµετεχόντων.

Κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  και  των  τεχνικών  προσφορών  που

ακολούθησε  έγιναν  αποδεκτές για  περαιτέρω  αξιολόγηση  οι  κάτωθι  εταιρίες,

καθώς οι προσφορές ήταν σύµφωνες µε την υπ. αριθµ.26/2016 µελέτη και µε τους

όρους της ∆ιακήρυξης 33163/28-09-2016. : 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός φακέλου/ Σειρά

επίδοσης

1. HELLENIC AIR COURIER  ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 3

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4

ενώ  απορρίφθηκε η  συµµετοχή  της  εταιρίας  ACS  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. καθώς η επιτροπή την έκρινε ως µη σύµφωνη,  τόσο µε την

υπ. αριθµ.26/2016 µελέτη, όσο και µε τους όρους της ∆ιακήρυξης  33163/28-09-

2016. 

Συγκεκριµένα,  ατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  και  των  τεχνικών

προσφορών,  διαπιστώθηκε  ότι  η  εταιρεία  ACS  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. δήλωσε µε τις κατωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της ότι:
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1.  Έχω  λάβει  γνώση  όλων  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών

προδιαγραφών και τούς αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα µε εξαίρεση τους

χρόνους  παράδοσης  που  αναφέρονται  στη  µελέτη  µε α/α  26/2016, οι  οποίοι  θα

είναι  σύµφωνοι  µε  τα  ειδικότερα  αναφερόµενα  στην  υποβαλλόµενη  προσφορά

της  εταιρείας  αναλόγως  προορισµού  και  συγκεκριµένα:  Για  εντός  πόλης  µια

εργάσιµη  ηµέρα,  για  χερσαίους  προορισµούς  µια  έως  δυο  εργάσιµες,  για

νησιωτικούς µια έως τρεις εργάσιµες και για δυσπρόσιτες περιοχές µια έως πέντε

εργάσιµες. 

 

Η  ανωτέρω  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  υπάρχει  στα  ∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής  και

επαναλαµβάνεται  εις  διπλούν  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές.  Επίσης

επαναλαµβάνεται  εις  διπλούν  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  η  κάτωθι

Υπεύθυνη ∆ήλωση: 

2.  Οι  προσφερόµενες  ταχυδροµικές  υπηρεσίες  θα  είναι  σύµφωνες  µε  όσα

περιγράφονται στη µελέτη µε α/α 26/2016 µε εξαίρεση τους χρόνους παράδοσης

που αναφέρονται στη µελέτη µε α/α 26/2016, οι οποίοι θα είναι σύµφωνοι µε τα

ειδικότερα αναφερόµενα στην υποβαλλόµενη προσφορά της εταιρείας αναλόγως

προορισµού  και  συγκεκριµένα:  Για  εντός  πόλης  µια  εργάσιµη  ηµέρα,  για

χερσαίους προορισµούς  µια έως δυο εργάσιµες, για νησιωτικούς  µια έως τρεις

εργάσιµες και για δυσπρόσιτες περιοχές µια έως πέντε εργάσιµες.   

Σύµφωνα όµως µε την υπ. αριθµ. 26/2016 µελέτη, οι όροι που καθορίζουν  την

παράδοση  επιστολών  και  δεµάτων  εσωτερικού  αναφέρουν  ρητά  έως  τρεις

εργάσιµες  ηµέρες. Συγκεκριµένα στο Β΄ Τµήµα “ Επιστολές...επίδοση σε τρεις

εργάσιµες ηµέρες”,  Γ΄ Τµήµα “Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού ...επίδοση σε

έως  δύο  εργάσιµες  ηµέρες  για  Πελοπόννησο  και  νησιά  και  µία  εργάσιµη  για

λοιπή  Ελλάδα”   και  ∆΄  Τµήµα  “  Επιστολές  και  ∆έµατα  εσωτερικού  µε

πρωτοκόλληση  ...επίδοση  σε  έως  δύο  εργάσιµες  ηµέρες  για  Πελοπόννησο  και

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή Ελλάδα...”.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα άρθρα  6 και 7 της διακήρυξης 33163/28-09-2016 όπως

αναφέρονται αναλυτικά:.

ΑΡΘΡΟ 6

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως

ενήµερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην

αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην

περίπτωση  αυτή,  µπορεί  αιτιολογηµένα  να  µην  αποδεχθεί  την  προσφορά

παρόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό

7.1

2. Υπεύθυνη   δήλωση  του  αρθ.  8 του  Ν.  1599/86 του  διαγωνιζοµένου  ότι  έχει

λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών

και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα
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σηµεία  εκείνα  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  δεν

αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν.

Στη  συνέχεια  εξετάστηκαν  οι  φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών  των

συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές κατά την ανωτέρω διαδικασία έγιναν

αποδεκτές και οι οποίες παρατίθενται ανά τµήµα της διακήρυξης παρακάτω:

Α/

Α
Ονοµατεπώνυµο / τµήµα 

Αριθµός φακέλου/

Σειρά επίδοσης

Τιµή Προσφοράς (€)

(συµπ. ΦΠΑ)

2 HELLENIC  AIR

COURIER

ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

& ΣΙΑ Ο.Ε.

2

ΤΜΗΜΑ  Γ   3.050,40 €

ΤΜΗΜΑ  ∆   5.121,20 €

Α/

Α
Ονοµατεπώνυµο / τµήµα 

Αριθµός φακέλου/

Σειρά επίδοσης

Τιµή Προσφοράς (€)

(συµπ. ΦΠΑ)

3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Α.Ε.

3

ΤΜΗΜΑ   Α
11.300,00 €

ΤΜΗΜΑ   Β 31.800,00 €

ΤΜΗΜΑ   Γ   5.561,15 €

ΤΜΗΜΑ   Ε   3.300,00 €

Α/

Α
Ονοµατεπώνυµο / τµήµα 

Αριθµός φακέλου/

Σειρά επίδοσης

Τιµή Προσφοράς (€)

(συµπ. ΦΠΑ)

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4

ΤΜΗΜΑ  ∆ 4.162,68 €

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τη χαµηλότερη τιµή προσέφερε ανά τµήµα :

ΤΜΗΜΑ   Α:  αρ. φακέλου 3 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ  (ΕΛΤΑ)

Α.Ε.   Συνολικό ποσό: 11.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ  Β:  αρ. φακέλου 3 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Α.Ε Συνολικό ποσό: 31.800,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   Γ:   αρ.  φακέλου  2  εταιρεία  HELLENIC  AIR  COURIER

ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  Συνολικό  ποσό:  3.050,40  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ  ∆:  αρ. φακέλου 4 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Συνολικό ποσό: 4.162,68 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
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ΤΜΗΜΑ   Ε:  αρ. φακέλου  2 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ  (ΕΛΤΑ)

Α.Ε.. Συνολικό ποσό: 3.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπόψη:

Την υπ. Αριθµ. 33163/28-9-2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Θέρµης

Τις υποβληθείσες προσφορές

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή :

Την  ανάδειξη  των  κάτωθι  ως  προσωρινούς  αναδόχους  των  ταχυδροµικών

υπηρεσιών : 

ΤΜΗΜΑ   Α:  αρ. φακέλου 3 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ  (ΕΛΤΑ)

Α.Ε.  Συνολικό ποσό: 11.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ  Β:  αρ. φακέλου 3 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Α.Ε..Συνολικό ποσό: 31.800,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   Γ:   αρ.  φακέλου  2  εταιρεία  HELLENIC  AIR  COURIER

ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.Συνολικό  ποσό:  3.050,40  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ  ∆:  αρ. φακέλου 4 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Συνολικό ποσό: 4.162,68 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   Ε:  αρ. φακέλου  2 εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ  (ΕΛΤΑ)

Α.Ε..Συνολικό ποσό: 3.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

διότι οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης

και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν την χαµηλότερη τιµή.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  της  Οικονοµικής

Επιτροπής το πρακτικό δηµοπρασίας και πρότεινε την ανάδειξη ως προσωρινών

αναδόχων  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο:  «Παροχή  Ταχυδροµικών

Υπηρεσιών»,  ανά τµήµα ως κατωτέρω :

ΤΜΗΜΑ   Α:   αρ.  φακέλου  3  την  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε.  έναντι συνολικού ποσού 11.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   Β:   αρ.  φακέλου  3  την  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε.. έναντι συνολικού ποσού 31.800,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   Γ:   αρ.  φακέλου  2  την  εταιρεία  HELLENIC  AIR  COURIER

ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ   ΜΑΡΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.,  έναντι  συνολικού  ποσού  3.050,40  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ   ∆:   αρ.  φακέλου  4  την  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ)  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  έναντι  συνολικού  ποσού  4.162,68  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΨ6ΦΩΡΣ-ΙΑΤ
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ΤΜΗΜΑ   Ε:   αρ.  φακέλου  2  την  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε. έναντι συνολικού ποσού 3.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

διότι οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης

και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν την χαµηλότερη τιµή.

       Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου

το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,  τις διατάξεις του

Ν. 3463/2006, του Ν.4412/2016  και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει το από 14-10-2016  πρακτικό  ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για

την  εκτέλεση  της  εργασίας  µε  τίτλο:  «Παροχή  Ταχυδροµικών  Υπηρεσιών»

πρ/µού  58.082,50€  (πλέον  ΦΠΑ)  και  72.022,30€  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)

σύµφωνα  µε  το  οποίο  αναδείχθηκαν  προσωρινοί  ανάδοχοι   ανά  τµήµα  οι

κατωτέρω :

� ΤΜΗΜΑ   Α:   αρ.  φακέλου  3  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε.   Συνολικό ποσό: 11.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

� ΤΜΗΜΑ   Β:   αρ.  φακέλου  3  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ)Α.Ε.. Συνολικό ποσό: 31.800,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

� ΤΜΗΜΑ   Γ:   αρ.  φακέλου  2  εταιρεία  HELLENIC  AIR  COURIER

ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ   ΜΑΡΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  Συνολικό  ποσό:  3.050,40  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

� ΤΜΗΜΑ   ∆:   αρ.  φακέλου  4  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ)  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.  Συνολικό  ποσό:  4.162,68  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

� ΤΜΗΜΑ   Ε:   αρ.  φακέλου  2  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε.. Συνολικό ποσό: 3.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

διότι οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης

και τις τεχνικές προδιαγραφές ενώ προσέφεραν την χαµηλότερη τιµή,

ενώ  απορρίφθηκε η  συµµετοχή  της  εταιρίας  ACS  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. ως µη σύµφωνη τόσο µε την αριθ. 26/2016  µελέτη,  όσο και

µε τους όρους της αρ. 33163/28-09-2016 διακήρυξης

2.  Ανακηρύσσει  προσωρινούς  αναδόχους  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας   µε

τίτλο: «Παροχή Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» ανά τµήµα τους κατωτέρω :

-ΤΜΗΜΑ   Α:   αρ.  φακέλου  3  την  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε.  έναντι συνολικού ποσού 11.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

-ΤΜΗΜΑ  Β:  αρ. φακέλου 3 την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε.. έναντι συνολικού ποσού 31.800,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΨ6ΦΩΡΣ-ΙΑΤ
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-ΤΜΗΜΑ   Γ:   αρ.  φακέλου  2  την  εταιρεία  HELLENIC  AIR  COURIER

ΚΑΤΣΙΜΕΝΗΣ   ΜΑΡΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.,  έναντι  συνολικού  ποσού  3.050,40  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

-ΤΜΗΜΑ  ∆:  αρ. φακέλου 4 την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ)  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  έναντι  συνολικού  ποσού  4.162,68  €

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

-ΤΜΗΜΑ   Ε:   αρ.  φακέλου  2  την  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ

(ΕΛΤΑ) Α.Ε. έναντι συνολικού ποσού 3.300,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 464/2016

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για  το  παραπάνω  θέµα   συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως

εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                

    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΨ6ΦΩΡΣ-ΙΑΤ


		2016-11-22T14:45:28+0200
	Athens




