20REQ006886724 2020-06-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νάοσζα 18-06-2020
αρ.πρωη.: 8879

Πληροθορίες:Αδαμίδοσ Ολ. - Λαπαβίηζας Γ.
Σηλ.:2332350367,50328
Fax:2332024260
Mail: adamidou@naoussa.gr
lapavitsas@naoussa.gr

ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΑΥΤMETAΦΟΡΑ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΓΔΜΑΣΩΝ

Ταξινόμηζη καηά CPV: 64120000-3
ΜΔΛΔΣΗ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Άπθπο 1ο :

Ανηικείμενο ηηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ

Με ηην παπούζα μελέηη πποβλέπεηαι η ανάθεζη ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών για ηην ςπηπεζία
ηασςμεηαθοπάρ ηασςδπομικών επιζηολών και δεμάηων .
Άπθπο 2ο :
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
 ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
 ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθόηεξα ηνπ αξ. 118
 ηνπ Ν.4555/2018
 ηελ ππ' αξηζ. απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ
1291/11.08.2010 ηεύρνο Β)
 Την με απιθμό 51/2020 απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος Νάοςζαρ , με ηην οποία εγκπίθηκε ο
πποϋπολογιζμόρ εξόδυν έηοςρ 2020 και ηo ςπ’ απιθμό 1480/ 30-01-2020 ζσεηικό ηεκμηπιυμένο αίηημα
ηος διαηάκηη για ηην ανάλητη ςποσπέυζηρ (ζσεη. Α.Α.Τ. 47/2020). Η δαπάλε ζα βαξύεη ηνλ Κ.Α.
02.00.6221 «Ταρπδξνκηθά ηέιε θαη ηέιε ηαρπκεηαθνξάο » ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
εμόδσλ έηνπο 2020 θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2021.
Άπθπο 3ο : Ιζσύ ηηρ ζύμβαζηρ
Η Σύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Πάξνρν κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απόθαζεο
Γεκάξρνπ, ζα έρεη έλαξμεο ηζρύνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη δηάξθεηα ελόο έηνπο
(12 κήλεο). Οη όξνη ηεο ζύκβαζεο δελ είλαη δπλαηό λα ηξνπνπνηεζνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηζρύνο.
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ πνπ
ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο
πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα
ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα,
θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο
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ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα
ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016.
Η αλσηέξσ ρξνληθή παξάηαζε είλαη δπλαηή ύζηεξα από ηε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ,
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ γίλεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο θαη κεηά από
ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
Άπθπο 4ο :
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ- Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
Γηα ηελ κεηαθνξά ηαρπδξνκηθώλ επηζηνιώλ θαη δεκάησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο .
α. Δνηόρ πόληρ , αθνξά ηελ παξαιαβή , κεηαθνξά θαη παξάδνζε απνζηνιώλ εληόο ηεο
ίδηαο πόιεο.
β. Υεπζαίων πποοπιζμών, αθνξά ηελ παξαιαβή κεηαθνξά θαη παξάδνζε απνζηνιώλ
πξνο ρεξζαίνπο πξννξηζκνύο
γ. Νηζιωηικών πποοπιζμών, αθνξά ηελ παξαιαβή κεηαθνξά θαη παξάδνζε απνζηνιώλ
πξνο λεζηώηηθνπο πξννξηζκνύο.
δ)Γςζππόζιηερ πεπιοσέρ
Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ παξόρνπ, πξέπεη λα είλαη απνιύησο
όκνηεο θαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλεο πνπ ζα παξέρεη.
Άπθπο 5ο : Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο
είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό
γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη,
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν
εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο
αλάινγα.
Άπθπο 6ο :
Αναθεώπηζη ηιμών
Η ηηκή πξνζθνξάο ηνπ Παξόρνπ, δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε
ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
ζύκβαζεο θαη ζε ηπρόλ ρξνληθή παξάηαζε απηήο, όπσο αλαθέξεηαη ζην αξ. 3 ηεο παξνύζαο.
Άπθπο 7ο :
Σπόπορ πληπωμήρ
Η πιεξσκή γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ηηκνινγίνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη κεληαίσο, εληόο εμήληα (60) εκεξώλ κεηά ηελ
παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην επηηξνπή, όπσο θάζε θνξά απηή ηζρύεη
θαη ύζηεξα από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ εληάικαηνο.
Άπθπο 8ο :
Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ
ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 9ο :
Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 02.00.6221
ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
Γενικό ζύνολο δαπάνηρ

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1
2.
3.
4.

Τπηπεζία μεηαθοπάρ ηασςδπομικών
επιζηολών και δεμάηων ηος Γήμος
Νάοςζαρ
Δληόο πόιεο
Φεξζαίνη πξννξηζκνί
Νεζησηηθνί Πξννξηζκνί
Γπζπξόζηηεο πεξηνρέο

ςνηάxθηκε

Λαπαβίηζαρ Γιώπγορ
ΓΔ Πποζωπικό Η/Τ
Γπ.ππομηθειών

4.000,00

ΔΤΡΩ

3.225,81
774,19
4.000,00

Δνδ.
Δνδ. Υπέωζη
Υπέωζη
άνες Φ.Π.Α. άνες Φ.Π.Α.
εςπώ/έωρ 2κg επιπλέον κg

Δλέγσθηκε

Νίκαρ Βαζίλειορ
ΠΔ Γιοικ/ κού - Οικον/κού
Πποϊζηάμενορ Οικον. Σμ.

2,20/2kg
2,50/2kg
2,70/kg
12,00/2kg

0,90/kg
0,90/kg
1,20/kg
4/kg

Θεωπήθηκε

Κόθκεληρ Αθανάζιορ
ΠΔ Γιοικ/ κού - Οικον/κού
Αναπλ. Γ/νηηρ Οικ. Τπηπ.
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