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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 

Για την απευθείας ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας 
και του ΚΕΣΥ Άρτας, έτους 2020. 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
Κ Α Λ Ε Ι 

  
        Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο  της παρούσης  και 
επιθυμούν να  υποβάλλουν προσφορά για τη διακίνηση  της επείγουσας αλληλογραφίας-δεμάτων 
καθώς και δεμάτων που μεταφέρονται εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας, για το έτος 2020, όπως την 
καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρώνοντας το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης - Άρτα - Τ.Κ.:47132) μέχρι τις 30/09/2019 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ.. Με την αριθμ. 27/2175/29-08-2019 (ΑΔΑ:69Δ67Λ9-ΙΣΡ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η  δέσμευση πίστωσης  ύψους 
5.000,00€ για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, των Διευθύνσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας, και του ΚΕΣΥ Άρτας, έτους 
2020, σε βάρος του  Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0829  και η υλοποίησή της δαπάνης  με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης και  εν συνεχεία εκδόθηκε η  Α/Α 1932/οικ.4080/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΞ67Λ9-ΓΗΧ)  
απόφαση ανάληψης  πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2009 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.     
 
            Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει της 
χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων 
μέχρι 2 Kg ΠΟΛΗ – ΠΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.  Επισημαίνουμε ότι κατά την αξιολόγηση, δεν θα 
ληφθούν υπόψη οι προσφερόμενες τιμές  που αφορούν τις άλλες πρόσθετες υπηρεσίες (παρά μόνο σε 
περίπτωση ισότιμων προσφορών), αν και αυτές, όπως θα αναγραφούν στην οικονομική προσφορά, θα 
είναι δεσμευτικές κατά την τελική συμφωνία. 
 
       Ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει πριν την απευθείας ανάθεση τα εξής δικαιολογητικά: 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο 
υποβολής  της προσφοράς, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 
 



 
 
 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και θα 

παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση στην διαδικτυακή διεύθυνση:  www.peartas.gov.gr. 
           

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:    
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
                                                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
  
 
 

      
                                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..……………………………………………….. 
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..……………………………………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….………………………………….. 
 

Η παρούσα προσφορά αφορά τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας-δεμάτων καθώς 
και δεμάτων που μεταφέρονται εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  
των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, έτους 2020, ως 
ακολούθως: 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΧΡΕΩΣΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Αποστολές εγγράφων και δεμάτων έως 2 κιλά ΠΟΛΗ-
ΠΟΛΗ  
 
Πρόσθετες Υπηρεσίες 

Α)   .Επιπλέον επιβάρυνση ………………. € για κάθε επιπλέον κιλό. 

.Επιπλέον επιβάρυνση ………………. € για επίδοση σε 
προκαθορισμένη ώρα (πρωινή παράδοση) 

.Επιπλέον για αποστολές εγγράφων και δεμάτων εντός 
πόλης έως 2 κιλά, η τιμή θα είναι αυτή για αποστολές 
εγγράφων και δεμάτων έως 2 κιλά ΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ μειωμένη 
κατά ποσοστό ……………. % και για κάθε επιπλέον κιλό η 
επιβάρυνση θα είναι μειωμένη κατά ποσοστό ………. % 

 

 
 

……..…….. € 
 

Β)   Για την παραλαβή φακέλων και δεμάτων των οποίων η Π.Ε. Άρτας είναι παραλήπτης και τα 
οποία αποστέλλονται με χρέωση παραλήπτη, θα ισχύουν οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές. 
Γ)   ΤΙΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Για αλληλογραφία στο εξωτερικό, η τιμή θα είναι η υφιστάμενη στον τιμοκατάλογο της εταιρείας, 
μειωμένη κατά ποσοστό ……………. %. 
Δ)  Για κάθε αποστολή που μεταφέρεται εντός Ελλάδος, θα υπάρχει αυτόματη ασφαλιστική 
κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή, μέχρι το ποσό των ………..…€ για έγγραφα και των ……..…… € 
για δέματα και για κάθε αποστολή που μεταφέρεται εκτός Ελλάδας παρέχεται ασφαλιστική 
κάλυψη ποσού ………….. € για έγγραφα και δέματα. 
 
Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
της παρούσας. 
 
Έλαβα γνώση των όρων της αριθμ. πρωτ. οικ.4204/24-09-2019 πρόσκλησης, τους οποίους 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
 

    ΑΡΤΑ          -      - 2019 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
                                                                      (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή) 


