
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Τρίκαλα    03/11/2017 
Νομός Τρικάλων                                                                                         

ΔΔήήμμοοςς  ΤΤρριικκκκααίίωωνν                Αριθμ. Πρωτ.:     59541 
Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18  ΠΡΟΣ:     Κάθε ενδιαφερόμενο 
Ταχ. Κώδ.: 421 00  Τρίκαλα 

Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα 

Τηλέφωνο: 24313-51213 

F A X: 24313-51219 

E-mail: mexarchou@trikalacity.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την  ταχυμεταφορά φακέλων και δεμάτων 
(Courier),  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 3.000,00 € χωρίς το 
ΦΠΑ. 
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με  απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή,  σύμφωνα με   το ν. 4412/2016 . 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό  φάκελο, σύμφωνα με 
τη συνημμένη Μελέτη, μέχρι και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ.  οπότε και θα γίνει                           
η αποσφράγιση των προσφορών, στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2ος  όροφος,  
γραφείο 12,  υπεύθυνη  κα  Εξάρχου Μαρίκα,  τηλ. 24313-51213.  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο. 
Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του συμμετέχοντα και να γράφει 
ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΦΑΚΕΛΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 59541/3-11-2017  

Ο Ενιαίος Φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής),  
στην  οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων: 
 είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ και είναι κάτοχος γενικής ή ειδικής 

άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρα 11 & 12 του Ν. 4053/12). 

 δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του  οι λόγοι αποκλεισμού των  άρθρων 73 και 74  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις: 
α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η δήλωση αφορά 
τους διαχειριστές, 
β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος, για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώνει παραπάνω.   

 

2. Πίνακες Συμμόρφωσης 

3. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

H Μελέτη, οι Πίνακες Συμμόρφωσης και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: 
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στα  αναρτημένο έντυπα «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» και 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
 
 

                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  
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