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                                              ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15PROC003461465 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,  07/12/2015  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 406223/09.12.2015 
                      
 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                        
                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                              ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΤΜΗΜΑ       : Προμηθειών      ΠΡΟΣ:                    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
Ταχ.  Δ/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ          
Πληροφορίες  : Ρ. Μιχαλοπούλου/ Ε. Κατσαριώτη                      
Τηλέφωνο      : 210 5217 304 / 327 
FAX               : 210 5217 315 
 
 
                      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών 
Ταχυμεταφορών (αποστολές εγγράφων, ημερήσιων διατάξεων, δεμάτων) σε αντίστοιχη εταιρεία για τις 
ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  
 Σας γνωρίζουμε ότι, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58Α/3-4-2008) με 
έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης σφραγισμένης 
προσφοράς, για την ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, υπηρεσιών Ταχυμεταφορών (αποστολές 
εγγράφων, ημερήσιων διατάξεων, δεμάτων) σε αντίστοιχη εταιρεία για τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
Οι  Τομείς Υγειονομικών  του Ε.Τ.Α.Α. προέβησαν στην έκδοση της  υπ’ αρ. 224 απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης  με  αρ. πρωτ. 128042/20.10.2015  και ΑΔΑ:6ΡΚΠΟΡΕ1-ΦΣΘ, ποσού  15.000,00 € για την πληρωμή της 
ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & 
Ασφάλισης Υγειονομικών των Τομέων Υγειονομικών έτους 2015, στον ΚΑΕ:0831. 

 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τη σχετική οικονομική 

προσφορά τους στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 
2ος όροφος, μέχρι την  Τρίτη  15/12/2015 και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του προσφέροντα, την ημερομηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την 
ανάθεση υπηρεσιών Ταχυμεταφορών (αποστολές εγγράφων, ημερήσιων διατάξεων, δεμάτων) σε αντίστοιχη 
εταιρεία για τις ανάγκες των Τομέων Υγειονομικών». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και η προσφερόμενη τιμή θα 
περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταμείο.  

 
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται τα εξής: 
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά 
περίπτωση, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, για ΑΕ & ΕΠΕ, επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων τροποποιήσεών τους  για 
ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  και  αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος, για φυσικά πρόσωπα. 
 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία συμμετέχουν και 
να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προφοράς τους:  
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 δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και 
τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την 
τελευταία τριετία. 
 διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, μέσα κ.λ.π.) για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την 
υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε. ή  Ε.Π.Ε, β) Τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή 
Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν 
 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007  καταστάσεις, 
  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου  ή σε ισοδύναμες οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυμία 
και ο τόπος του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων ή το 
ειδικό επάγγελμα φυσικών προσώπων  
 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  
προαναφερθέντος  άρθρου κατάσταση. 
 

 Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
Στην περίπτωση που ο φάκελος σταλεί ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόμενους ότι ο φάκελος θα παραληφθεί από την Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 
15.12.2015 και ώρα 12:30 και επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται έξω από τον φάκελο η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί 
ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών». 

  
 Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν στις 15.12.2015 και ώρα 13:00 στο Τμήμα 
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  
Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 

 Για την ανάδειξη του μειοδότη της διαγωνιστικής διαδικασίας,  στην οικονομική τους προσφορά οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα -υπόδειγμα που 
ακολουθεί,  η πιστή εφαρμογή του οποίου καθώς και η συμπλήρωση τιμών σε όλα ζητούμενα πεδία του είναι 
υποχρεωτική, ενώ πιθανή  παράλειψη αναφοράς τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα.  Όλες οι τιμές 
μονάδας θα πρέπει να δοθούν χωρίς ΦΠΑ και στο τέλος θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι ανωτέρω τιμές δεν 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 
 
Συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό του μειοδότη, θα πολλαπλασιάζεται η προσφερόμενη τιμή ανά είδος αποστολής, 
επί την ετήσια   προβλεπομένη ποσότητα των αποστολών για το ίδιο είδος, που φαίνεται στον κατωτέρω Πίνακα και 
στον οποίο αναγράφονται όλα τα είδη των συχνότερα ζητούμενων αποστολών και οι προβλεπόμενες ποσότητες τους. 
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται  η τιμή μονάδος ανά είδος αποστολής και η  συνολική τιμή για τις υπηρεσίες 
προς παροχή βάσει του πίνακα. Στο τέλος με άθροιση των επί μέρους ποσών ανά είδος αποστολής θα προκύπτει η 
ενδεικτική συνολική προσφορά για τον κάθε συμμετέχοντα. Η σύγκριση των ενδεικτικών συνολικών  προσφορών θα 
αναδείξει τον μειοδότη.  

 
Επειδή ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο, είναι της τάξεως των 15.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εξυπακούεται  ότι το γενικό σύνολο της προσφοράς θα πρέπει να είναι μικρότερο ή 
ίσο της τιμής αυτής. 

 
Επισημαίνεται ότι οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής:  
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 κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 
(Α.90)).  
 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του 
Ε.Τ.Α.Α. από τις κ.κ. Κατσαριώτη Ελένη &  Μιχαλοπούλου Ρουμπίνη, τηλ. 210 5217327/304 αντιστοίχως, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα 
δεσμεύουν τον ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

 
Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παρακράτηση φόρου παροχής  υπηρεσιών 8% (επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων και μετά την αφαίρεση 
των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου) 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ σε ετήσια 

βάση 

ΤΙΜΗ(€) 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ(€) ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
(ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 

1 Αποστολές εντός πόλης, 
βάρους έως 2kgr, με 

παράδοση την επόμενη 
μέρα 

700 

  

2 Αποστολές αλληλογραφίας 
από πόλη σε πόλη  της 
Ελλάδος,  βάρους έως 

2kgr,  με παράδοση την 
επόμενη μέρα 

1.900  

  

3 Αποστολές εντός πόλης, 
βάρους μεγαλύτερου των 2 
kgr (για τα επιπλέον κιλά) 

10 
  

4 Αποστολές δεμάτων από 
πόλη σε πόλη της Ελλάδος, 
βάρους μεγαλύτερου των 

2kgr (για τα επιπλέον κιλά) 

300  

  

7 Αποστολές με εντολή 
επιστροφής 

δικαιολογητικών 
(επιβάρυνση ανά αποστολή) 

400 

  

8 Αποστολές, εντός πόλης,  με 
εντολή  αυθημερόν 

παράδοσης. 
70 

  

9 Αποστολές σε χώρες της 
Ε.Ε., ιδιαίτερα στην 
Γερμανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιταλία  
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 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
 
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
 

      
 


