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       ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν, να υποβάλλουν 

προσφορά για την Υπηρεσία Ταχυµεταφορών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή βάσει τιµής και µε σκοπό τη σύναψη 

σύµβασης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.000,00€ 

µε Φ.Π.Α. , και CPV:64121100-1. 

Οι προσφορές να υποβάλλονται και να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο 

φάκελλο στο πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει : 

Α) τεχνική προσφορά και 

Β) οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) 

 Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος 

έως και την   19/03/2018  ημέρα Δευτέρα.   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα 

γίνεται αποδεκτή.  



Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις   20/03/2018   ημέρα   Τρίτη  και ώρα 12:00  στην Οικονομική 

Υπηρεσία του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου 

ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

� Η πληρωμή του μειοδότη , θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών : 

Α) από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση 

της προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν 

όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία και 

Β) Δυνάμει της Παραγράφου  Ζ’ του ν.4152/2013 (Α’107) όπως ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/7 Ε.Ε. της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και 

ειδικότερα με την Υποπαράγραφο Ζ.5 δε του ως άνω νόμου όπου ρυθμίζονται οι 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών και ρυθμίζονται τα θέματα 

του νόμιμου τόκου υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής στις εμπορικές 

συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή. 

Γ) Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον 

ορίζεται από το νόμο. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε 

ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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