
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών Αθήνα 
Ταχ. Διεύθυνση: Πετράκη 8 Ημερομηνία: 8/6/2015 
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αρ. Πρωτ.: ΣΕ 464/08.06.2015 
Πληροφορίες: Παχούλας Γ.  
ΤΗΛ: 210 3259170  

Fax: 210 3259169  
 

Προς: Υποψήφιους αναδόχους 

 

 
Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 
για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς έντυπου υλικού για το Υποέργο 16 «Απόκτηση 
Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ», της Πράξης «Πρόσβαση στην Αγορά 
Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» 
 
 
Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση»,  υλοποιεί το Υποέργο 16 «Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας 
(υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ», στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός 

ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16, απαιτείται η μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού 

(έγγραφα – συμβάσεις, έντυπα παρακολούθησης του προγράμματος κ.λπ.) από την έδρα του 

ΙΝΕΜΥ στους τόπους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και αντίστροφα. 
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Τη μεταφορά των υλικών θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει από Διαδικασία Απευθείας  

Ανάθεση. 

Για τη μεταφορά των υλικών προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των  15.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 16.  

 

.  

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΝΕΜΥ  

 

 

          Βασίλης Κορκίδης 

     Πρόεδρος Διοικητικής επιτροπής ΙΝΕΜΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται: 

Διαδικασία υποβολής προσφορών  

Παράρτημα Α - Φόρμα οικονομικής προσφοράς 
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Διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς  έντυπου υλικού 
για το Υποέργο 16 «Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ» της 
Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 
αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ» 

 

Υποβολή Προσφορών: Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του ΙΝΕΜΥ στη 

διεύθυνση Πετράκη 8, Αθήνα 10563, στο ισόγειο, μέχρι τη Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.  

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα 

γίνει τη Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΙΝΕΜΥ, Πετράκη 8 , Αθήνα 105 

63. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή.  

Kατά τα λοιπά, η διαδικασία επιλογής Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους: 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλαμβάνει τα προς αποστολή υλικά και να τα μεταφέρει με δικό του 

μεταφορικό μέσο είτε από τα γραφεία του ΙΝΕΜΥ, επί της οδού Πετράκη 8, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 

προς τους τόπους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις) είτε από τους τόπους 

υλοποίησης της πρακτικής άσκησης(επιχειρήσεις)  προς τα γραφεία του ΙΝΕΜΥ , επί της οδού 

Πετράκη 8, ΤΚ 105 63, Αθήνα. 

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης αναμένεται να υλοποιηθεί στις ακόλουθες περιφέρειες: 

• Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

• Ηπείρου 

• Θεσσαλίας 

• Πελοποννήσου 

• Δυτικής Ελλάδας 

• Ιονίων Νήσων 

• Κρήτης 
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• Βορείου Αιγαίου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υλοποίηση των εντελλομένων μεταφορών στο χρονικό διάστημα 

των αμέσως επόμενων, από την παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, δύο ημερών. Το έργο θα 

ολοκληρωθεί την 31η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία η οποία αποτελεί την ημερομηνία λήξης της 

σύμβασης που ακολούθως θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που 

θα επιλεγεί. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αυξομειώσει τον αριθμό των αποστολών σύμφωνα με 

τις ανάγκες του έργου.  

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται σε δελτίο παραγγελίας από τον ανάδοχο και ο χρόνος 

παράδοσης καθορίζεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα για τις εντός της ίδιας πόλης μεταφορές και σε 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες για τις μεταξύ πόλεων μεταφορές. 

3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα τεκμηριώνεται με βάση την υπογραφή του παραλήπτη σε 

συνοδευτικό έγγραφο του αναδόχου, για κάθε μία αποστολή. 

Ο Ανάδοχος θα εκδίδει, σε μηνιαία βάση, συγκεντρωτική αναφορά των μεταφορών που έχει 

διεκπεραιώσει. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αυξομειώσει τις απαιτούμενες μεταφορές ανάλογα με τις ανάγκες 

του Έργου. 

4. ΠΛHPΩMH - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, έπειτα από τη σύνταξη πρακτικών παραλαβής 

(από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των παραδοτέων) και τη 

σχετική εντολή του Υπευθύνου Έργου. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 

προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν 

θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά 

σημεία που καθορίζονται  στη Σύμβαση, υπό τον όρο ότι θα είναι διαθέσιμες οι σχετικές πιστώσεις 

του έργου από το ΕΣΠΑ. 

Το ύψος των δαπανών του έργου θα εξαρτηθεί από τις πραγματοποιηθείσες μεταφορές που θα 

γίνουν, με βάση τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Υπεύθυνο Έργου και 
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δύναται να φθάσει έως το ποσό των 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%). Σε καμία 

περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί το ποσό αυτό.   

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με πρόταση του Υπευθύνου του έργου, να καταγγείλει και να λύσει 

μονομερώς τη σχετική σύμβαση εφ’ όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του 

έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον εργολήπτη. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της 

συμβάσεως αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των 

σχετικών πιστώσεων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με 

εντολή μεταφοράς σε εμπορική τράπεζα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα 

εξής: 

α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της A.E. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την 

Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 

β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες 

και EΠE): Tο τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι 

δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

5.1  KATAPTIΣH KAI YΠOBOΛH ΠPOΣΦOPΩN 

Mε ποινή να μη γίνουν αποδεκτές: 

5.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) 

δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, με αντίγραφο, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (δηλ. 

εις διπλούν). 

5.1.2 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της εταιρείας 

που υποβάλει προσφορά καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

 

 

 

 

 

Προσφορά 
Για την Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ.: ΣΕ 464/08-06-2015 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 16  Απόκτηση 
Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ» 
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΕΜΥ   
Πετράκη 8, Αθήνα 105 63 
 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 
12.00. 
 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο » 
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Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών τους 

και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) 

και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 

5.1.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει, επιπλέον, να περιλαμβάνει τους παρακάτω 

δύο (2) ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 

5.1.3.1 Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, 

και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση 

του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του  

(πιστοποιητικό που εκδίδεται είτε από το πρωτοδικείο είτε από το ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση 

που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης 

επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση σύμπραξης, 

προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’75, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν προσφορά, καθώς και από τους 

νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 

της πρόσκλησης (αρ. πρωτ: ΣΕ 464/8-6-2015), για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα 

αναλάβει την μεταφορά έντυπου υλικού για το Υποέργο 16 Απόκτηση Επαγγελματικής 
Εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ, της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ» στην οποία 

συμμετέχουν και δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι 

προσφέροντες: 

− αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

− η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση, 

− δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία, 

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, 

− δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, 

δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
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δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων 

όσο και των υποχρεώσεών τους προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (προκειμένου 

δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη χώρα 

εγκατάστασής τους), 

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα ης υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεωκοπίας.  

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 

επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης  

5.1.3.2 Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένη τη Φόρμα οικονομικής προσφοράς (βλέπε Παράρτημα Α). 

5.1.4  H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την 

αξιολόγηση των προσφορών. 

5.1.5 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 

δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

5.1.6 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

απορρίπτεται. 

5.1.7 Επισημαίνεται ότι: 

− Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

− Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του, είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 

οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

5.2 TIMEΣ 

5.2.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

5.2.2 Σε κάθε προσφορά θα επισυνάπτεται συμπληρωμένη η «Φόρμα οικονομικής 
προσφοράς» (βλέπε Παράρτημα Α). 

5.2.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι επιμέρους προσφερόμενες 

τιμές (ανά κατηγορία προορισμού) καθώς και η συνολική προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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5.2.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.2.5 Oι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

5.2.5.1 Tιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιβαρύνσεων) χωρίς Φ.Π.A. για: 

− μία μεταφορά έως 2 kg σε χερσαίους προορισμούς εκτός Αττικής (κεντρικές πόλεις), 

− μία μεταφορά έως 2 kg σε χερσαίους προορισμούς εκτός Αττικής (δυσπρόσιτες 

περιοχές), 

− μία μεταφορά έως 2 kg σε νησιωτικούς προορισμούς (κεντρικές πόλεις), 

− μία μεταφορά έως 2 kg σε νησιωτικούς προορισμούς (δυσπρόσιτες περιοχές), 

(βλέπε Παράρτημα Α). 

5.2.5.2 Το ποσοστό του Φ.Π.A. στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

5.2.5.3 Ποσό Φ.Π.A. ανά μεταφορά (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.A. 

αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

5.2.5.4 Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των μεταφορών ανά 

κατηγορία μεταφοράς (σύμφωνα με τις κατηγορίες της παρ. 5.2.5.1). 

5.2.5.5 Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των ζητούμενων 

μεταφορών. 

5.2.6 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

που αναφέρεται στο σύνολο των ζητούμενων μεταφορών (όπως προκύπτει από το σύνολο 

στη Φόρμα οικονομικής προσφοράς), απ’ όπου θα επιλέγεται ο ανάδοχος.  

5.2.7 H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες  

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

5.3     ΠPOΣΦYΓEΣ 

Για τυχόν προσφυγές κατά της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, της συμμετοχής προμηθευτή σε 

αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, εφαρμόζεται το άρθρο 15 του 

Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 

 

5.4 EIΔIKOI OPOI 

5.4.1 Oι προσφορές κατά φύλλο πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του 

συμμετέχοντος. 

5.4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 

κάθε αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  
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5.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την  υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 

5.4.4 Kάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από 

τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια 

δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

5.4.5 Στις αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία των υπηρεσιών και οι 

νόμιμες κρατήσεις. 

5.4.6 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή είδους του αναδόχου αν δεν διαπιστωθεί και 

βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι το είδος πληροί της προδιαγραφές. 

5.4.7 Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης οιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.                                                     

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΝΕΜΥ  

 

 Βασίλειος Κορκίδης 
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Επισυνάπτεται: 

Παράρτημα Α - Φόρμα οικονομικής προσφοράς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΣΕ 464 / 08.06.2015) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
…% ΑΝΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  (1)+(2)  (3)Χ(4) 

1.1 

Μεταφορά έντυπου και 
άλλου υλικού σε χερσαίους 
προορισμούς εκτός 
Αττικής 
(κεντρικές πόλεις) 

έως 2 kg    
 

4800  

1.2 

Μεταφορά έντυπου υλικού 
και άλλου υλικού σε 
χερσαίους προορισμούς 
εκτός Αττικής 
(δυσπρόσιτες περιοχές) 

έως 2 kg    
 

150  
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 
…% ΑΝΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  (1)+(2)  (3)Χ(4) 

2.1 

Μεταφορά έντυπου και 
άλλου υλικού σε 
νησιωτικούς 
προορισμούς 
(κεντρικές πόλεις) 

έως 2 kg    900  

2.2 

Μεταφορά έντυπου και 
άλλου υλικού σε 
νησιωτικούς 
προορισμούς 
(δυσπρόσιτες περιοχές) 

έως 2 kg    150  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   
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