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Α.- ΓΕΝΙΚΑ 
1.- Η Εταιρεία «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.» - κυγατρικι  του ΕΛΣΑ – προκθρφςςει, τθ 

διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια άκων Αποςτολϊν  Π-Π και 
EMS, με δθμοςίευςθ και ςυγκεκριμζνα: 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ 
Περιγραφι Είδουσ άκοι Αποςτολϊν Π-Π και EMS 

Ποςότθτα-Μονάδα Μζτρθςθσ                                     50.000 τεμ. (120 Χ 80cm)       

Σόποσ Παράδοςθσ Ακινα-Λενορμαν και Κων/πολεωσ 

Χρόνοσ Παράδοςθσ 
 

Αϋ παράδοςθ 

 25.000 τεμ.      Σο ςυντομότερο δυνατόν 
Βϋ παράδοςθ 

 25.000 τεμ.      1
ο
  10θμερο Οκτωβρίου 2017 

Σμθματικζσ Παραδόςεισ Δεκτζσ 

2.- Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτα Γραφεία τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε 
ςτθν Ακινα (Λ. Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλία Ηλιοφ, 116 80 Ακινα , 4οσ όροφοσ, Δ/νςθ 
Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  μζχρι ςτισ 19/04/2017 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 . 

Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και 
ϊρα να κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ 
αρμόδια επιτροπι τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν.  
τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ 
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων.  

3.- Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με: 

 Tθν από 28-03-17 επιςυναπτόμενθ τεχνικι περιγραφι απαιτιςεων ςάκων 
αποςτολϊν ΠΠ-EMS, για ςάκουσ διαςτ. (120Χ80cm)  

Σημειώνεται ότι τα ςακιά ςτο άνω μέροσ (περιμετρικά) θα φέρουν ςτρίφωμα   που 
θα εμπεριέχει εςωτερικό ςχοινί 5 mm περίπου. 

 Σο άρκρο 327 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/ 2016 -  
«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/ 24/ Ε.Ε. και 2014/ 25/ ΕΕ)» - *Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 147/ 08.08.2016] 

 
4.- Δικαίωμα υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτο διαγ/ςμό ζχουν: 

 Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

 Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω 
 

5.- Οι προμθκευτζσ μαηί με τθν προςφορά τουσ οφείλουν να προςκομίςουν τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά και ςυγκεκριμζνα:  

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό µε τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  
ii) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ,  
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό  ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και 
επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό  διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι  ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  
iii) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν  
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θμερομθνία  διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.   
ε περίπτωςθ  εγκατάςταςισ τουσ  ςτθν αλλοδαπι τα  δικαιολογθτικά των παραπάνω 
εδαφίων (iii) και (iv)  εκδίδονται µε βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ  χϊρασ, που 
είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία  και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  
iv) Πιςτοποιθτικό του  οικείου Επιμελθτθρίου, µε το οποίο κα πιςτοποιείται θ 
εγγραφι  τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, ι βεβαίωςθ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ από αρμόδια Δθμόςια Αρχι που κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ςε ζξι (6) 
μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ.   

 
Επίςθσ μαηί με τθν προςφορά τουσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν: 
 Αντίγραφο ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ 

του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ.  
 Κατάλογο ςτον οποίο κα αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν 

τελευταίων χρόνων  και ειδικότερα τα υλικά, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ 
παράδοςθσ και οι παραλιπτεσ  (Δθμοςίου ι ιδιωτικοφ).  

 Περιγραφι του Σεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςισ τουσ και των μζςων ελζγχου. 
 Διλωςι τουσ, όπου κα αναφζρουν το εργοςτάςιο καταςκευισ των προςφερομζνων 

υλικϊν και τον τόπο εγκατάςταςισ του. 
Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δεν επιτρζπεται 

θ ςυμμετοχι ςτο διαγ/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι δραςτθριότθτα. 

Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι θ ςυμμετοχι ςε: 

 υνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων όπωσ δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42ε του 

Ν.2190/1920 «Περί Ανωνφμων Εταιριϊν» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 παρ.1 

του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

 υνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων όπωσ δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. 

 

Β- Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι: 
1.-ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1.1.-Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα.  
1.2.- Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εξιντα 
(60) θμερολογιακζσ θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ κατάκεςθσ 
των προςφορϊν . 
1.3.-το  κυρίωσ φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι: 

 Η λζξθ "προςφορά" 
 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ  
 Η θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν. 
 Σο αντικείμενο τθσ προμικειασ 
 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 

1.4.- Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε υποφακζλουσ τα 
κάτωκι: 

 Η «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» & 

 Σα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 
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1.5.- O προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ του 
προςφερόμενου είδουσ ςε ςχζςθ με τθν τεχνικι περιγραφι απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ. 
1.6.- Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν.  
1.7.-  Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ τθσ  ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. 
1.8.- Επιςθμαίνεται ότι : 

 Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 
 Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν  

λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια 
επιτροπι, είτε ενϊπιον τθσ ,είτε εγγράφωσ. θμειϊνεται ότι από τισ διευκρινίςεισ 
που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.  

 Προςφορά θ οποία είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι περιζχει ελλιπι ι 
ανακριβι ςτοιχεία ι πρόδθλα αντιφατικά ςτοιχεία ι δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ 
προμικειασ του ζργου απορρίπτεται. 

2.-ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δεν απαιτείται. 
 
3.-ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ:  
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το Φ.Π.Α. 
 
4.- ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΤΡΩ για παράδοςθ του εμπορεφματοσ ελεφκερου μζςα 
ςτισ αποκικεσ του ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. ςτθν Ακινα ,κα αναγράφονται δε 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 
Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ ςε ξζνο 
νόμιςμα κα απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τιμζσ κα δίνονται ωσ εξισ: 

 Σιμι τεμαχίου χωρίσ Φ.Π.Α. 

 Ποςοςτό Φ.Π.Α επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ. 
Η ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, 
αυτοί δε, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
 
5.-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  
     Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ: 
 Η  ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθν τεχνικι 

προδιαγραφι αυτισ. 
  Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ 

προμικειεσ και τθν τρζχουςα τιμι ςτθν αγορά για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. 
Η κατακφρωςθ τελικά κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν 
κρικεί ωσ αποδεκτζσ ςφμφωνα με βάςθ τθν τεχνικι περιγραφι απαιτιςεων και τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

  

7- ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Θα γίνει από Επιτροπι υπαλλιλων τθσ ‘’ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ’’Α.Ε . 
 
8.- ΠΛΗΡΩΜΗ: ε (3) μινεσ μετά από κάκε οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι τμθματικι 
παραλαβι και αφοφ προςκομιςτοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
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 Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.- ΤΚΕΤΑΙΑ: Όπωσ αναφζρεται ςτθν επιςυναπτόμενθ Σεχνικι Περιγραφι Απαιτιςεων 
και τθ διακιρυξθ(παρ 3.). 
 
2.- ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Οι ςυμμετζχοντεσ - επί ποινι απόρριψθσ- οφείλουν να 
κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, δείγματα των προςφερομζνων ςάκων 
προκειμζνου αυτά να αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι.  
 
3.- ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί, πριν 
προχωριςει ςτθ μαηικι παραγωγι υποχρεοφται να κατακζςει δείγματα ςάκων 
προκειμζνου να κεωρθκοφν από τθν αρμόδια Δ/νςθ βάςει των οποίων κα γίνει θ μαηικι 
παραγωγι. 
 
4.- ΜΑΚΕΣΑ: Η μακζτα κα καταςκευαςτεί από τον προμθκευτι ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 
& διευκρινίςεισ που κα δοκοφν από το τμιμα MARKETING τθσ εταιρείασ 
ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. (e-mail:m.milona@elta-courier.gr, τθλ: 210 6073122 και 
e.tsironis@elta-courier.gr, τθλ: 210 6073175) και κα παραδοκεί ςτο εν λόγω τμιμα πριν 
τθν μαηικι παραγωγι, ςε ψθφιακι μορφι υψθλισ ανάλυςθσ ι και ςε παραδοτζα μορφι 
cd, ωσ ςυμβατικι υποχρζωςθ. 
 
5.-ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΠΑΡΑΔΟΗ: ε περίπτωςθ που το υλικό φορτωκεί – 
παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε 
με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλεται πρόςτιμο ίςο με 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. Σο παραπάνω πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ τον 
Φ.Π.Α.  
 
.Πλθροφορίεσ κα δίνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν εταιρεία 
‘’ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ’’ Α.Ε, Δ/νςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, όροφοσ 4οσ,  οδόσ Λ. 
Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλία Ηλιοφ, 116 80 Ακινα, (τθλ. 210 6073172 / 210 60 73 044). 
 

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: 
1.-Η από 28.03.2017 Σεχνικι Περιγραφι Απαιτιςεων. 
 
 
 
 
 

 
 

      Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
                
               Ακριβζσ αντίγραφο 
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