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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
Τμήμα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης                                
Ταχ.Δ/νση: Β.Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ   Τ.Κ. 115 21                                                       
Πληροφορίες:  Ε. Αδαμάκη
Τηλέφωνο:2132039725 
 e-mail: promith  .  adamaki  @  ekka  .  org  .  gr   
                                                                                               Προς ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ  ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΘΕΜΑ:  Για  παροχή  υπηρεσιών  ταχυμεταφοράς  έντυπου  υλικού  για  την  υλοποίηση  του

υποέργου 10 «΄Έξοδα αποστολής έντυπου υλικού»    CPV 79571000-7.
 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση
για   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έντυπου υλικού για την υλοποίηση του υποέργου 10
«΄Εξοδα αποστολής  έντυπου  υλικού»,  της  πράξης  Ενίσχυση  του  Μηχανισμού  Αναφοράς  για  την
Προστασία θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων» με κωδικό ΟΠΣ(ΜΙS)5009576,(απόφαση Δ.Σ 3η/2-2-2023
ΑΔΑ ΨΒΟ1469Η2Α-ΧΡΙ), σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις
συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές, που παραρτήματος Ι .
Απόφαση δέσμευσης  πίστωσης Αρ. Πρωτ. 1404/16-2-2023 ΑΔΑ 6Z6A469H2A-OΔ3, Α/Α 105 σε
βάρος του ΚΑΕ 947900 του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α οικονομικού έτους 2023.
 Προϋπολογισμός δαπάνης 3.348,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
    Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς 
Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς  μέχρι την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00μ.μ,
στα  γραφεία  (πρωτόκολλο)  του  Ε.Κ.Κ.Α   (Δ/νση:  Βασ.  Σοφίας  135  &  Ζαχάρωφ  ,  ΤΚ  115  21
Αμπελόκηποι - Αθήνα).
Η  οικονομική  προσφορά,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  θα
κατατεθούν σε  ενιαίο  φάκελο,  όπου θα αναγράφεται  ο  τίτλος  της  πρόσκλησης «πρόσκληση για  την
υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έντυπου υλικού για την υλοποίηση του
υποέργου 10 «΄Έξοδα αποστολής έντυπου υλικού»      και με την ένδειξη ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.
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Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς 

  α. Αρ. ΓΕΜΗ

β.  Φορολογική  ενημερότητα  σε  ισχύ  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς.  Για  την
απόδειξη της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών υποχρεώσεων  αποδεικτικό  ενημερότητας  εκδιδόμενο
από την Α.Α.Δ.Ε. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

    Τα ως άνω  δικαιολογητικά θα υποβληθούν  με την οικονομική προσφορά .

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολή προσφοράς ήτοι έως 8-6-2023.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως
μη κανονική.     

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 31-10-2023. 

Το  φυσικό  αντικείμενο  της  παρούσας  πρόσκλησης,  τα  παραδοτέα  και  ο  τρόπος  πληρωμής
περιγράφονται πλήρως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

Στο καθαρό ποσό του τιμολογίου γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  εφαρμόσει  και  ν’  ανταποκριθεί  σε  όλες  τις  απαιτήσεις,  όπως  αυτές
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Για  πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να απευθύνεστε στην
κα ΄Ελενα Μουλού, τηλ. επικοινωνίας 2132039771.

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Aκριβές αντίγραφο

Ο υπεύθυνος υπάλληλος
Δημήτριος Σούφλας Δρ. ΄Αρτεμις Αναγνώστου -Δεδούλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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α/α
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1
ΕΚΚΑ
Βασιλίσσης  Σοφίας  135  &  Ζαχάρωφ,
Αθήνα, ΤΚ 11521

Κεντρική Υπηρεσία

Το  φυσικό

αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Κατηγορία: Διακίνηση αντικειμένων βάρους έως 2kg (εσωτερικού).

Συγκεκριμένα,  το  έργο  αναφέρεται  στην  παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  (παραλαβή,  διαλογή  και

μεταφορά φακέλων/μικροδεμάτων) για λογαριασμό του ΕΚΚΑ προς διάφορους παραλήπτες στην Ελλάδα

(νομικά πρόσωπα, καθώς και άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου και Διεθνείς Οργανισμούς κτλ.). Σημειώνεται

ότι το ΕΚΚΑ εδρεύει στην Αθήνα (ΚΥ).

Κατηγορία/περιγραφή υπηρεσίας

Διακίνηση αντικειμένων βάρους έως 2kg, υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα, Εσωτερικού

Διάρκεια:  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31-10-2023.

Παραδοτέα:

Ως παραδοτέα, νοούνται η παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα

αντίστοιχα απαιτούμενα αποδεικτικά των αποστολών.

Τρόπος πληρωμής:

Στο τέλος του μήνα θα κόβεται ένα (1) τιμολόγιο, επί πιστώσει, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από

αναλυτική κατάσταση των ληφθέντων φακέλων/μικροδεμάτων για έλεγχο.

Η παραλαβή και η καλή εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών θα βεβαιώνονται με τη σύνταξη του σχετικού

Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

  

  

ΑΔΑ: ΨΥΗΖ469Η2Α-ΦΔΘ




		Contact
	2023-02-23T08:19:47+0200
	Δημήτρης Σούφλας, Γραμματεία
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Πρωτόκολλο ΕΚΚΑ


		2023-02-23T11:51:02+0200
	Athens




