
 
 

 
 
 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Κτήριο Παπαστράτος, 38221, Βόλος 

   
ΒΟΛΟΣ, 27/11/2020 

                                                                                                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3457 
 
 
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

για απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού 

Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 

(courier) για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού επτά 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 

Πόλη ΒΟΛΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 382 21 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 24210-74641,74378 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο etap@uth.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γ. ΣΙΑΠΑΤΗ, ΑΝ. ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  www.uth.gr 

 

1.2  Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

     Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την εποπτεία 

και τον έλεγχο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία λειτουργεί για την αξιοποίηση και 

διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 

7 του Ν.1268/1982.  

 1.3  Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.etap.uth.gr (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 
(ΕΑΔΠ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε φυσικό αρχείο στην διεύθυνση : 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, γραφείο 9 , 1ος όροφος  

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ,  

γ) Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 24210-74641 και 
74378  καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: www.eadp.uth.gr   

 
2. ΤΙΤΛΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Τίτλος αντικειμένου της σύμβασης 
Ο τίτλος του αντικειμένου της σύμβασης είναι «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών 
(φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες της ΕΑΔΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 
2.2  Τόπος παροχής υπηρεσιών 
 Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι το γραφείο της ΕΑΔΠ 

του ΠΘ,  το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Αργοναυτών - Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221, στο Βόλο. 
Είναι δυνατόν εκτάκτως να υποδειχθεί από την ΕΑΔΠ διαφορετικός τόπος για παροχή 
των υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση η τιμολόγηση αυτών θα γίνεται βάσει του 
υποβληθέντος στην προσφορά τιμοκαταλόγου.  
2.3 Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης 

mailto:etap@uth.gr
http://www.eadp.uth.gr/


Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς 
την ΕΑΔΠ του ΠΘ, ήτοι αποστολή με χρέωση ΕΑΔΠ ή παραλήπτη και  παραλαβή φακέλων και 
μικροδεμάτων. Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της.  
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία  υπογραφή 

της σύμβασης έως 31/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (σε 
περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αποστολών, κατά την περίοδο ισχύος 
της Σύμβασης, η Σύμβαση παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωσή του). 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 19 και 22 του 
Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών, Εσωτερικού κανονισμού ΕΑΔΠ)  
4.1  Διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους,  στα άρθρα 19 και 22 που 
προβλέπονται στο Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών, Εσωτερικού κανονισμού ΕΑΔΠ και  
τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
4.2  Όροι σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι  
α. Η Πρόσκληση –Διαγωνισμός  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  
β. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται εγγράφως στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Ως  μη κανονικές προσφορές θα θεωρηθούν:  
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,  
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,  
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή 
διαφθοράς,  
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.  
 
4.3.  Εγγυήσεις    
α) Για την συμμετοχή του εκάστοτε  οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό-πρόσκληση 
απαιτείται η παροχή εγγύησης συμμετοχής  (παρ. 1α, αρ. 72, ν. 4412/2016), το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ), και κατατίθεται 
με την υποβολή της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου  ισχύος της προσφοράς. 
β) Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 
συμβατικού τιμήματος, στο ποσό προ ΦΠΑ. 

 
4.4. Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά και σε 30 ημέρες 
από την παραλαβή του τιμολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής  



Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 
5.2 Κριτήρια επιλογής  
Ως κριτήριο επιλογής θεωρείται η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
(παρ. 2, αρ. 75, ν. 4412/16). Επίσης, συγκαταλέγεται και η σύνταξη και κατάθεση Υπεύθυνης 
Δήλωσης  (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) των οικονομικών φορέων προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει 
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4, εδ. α και θ του Ν. 4412/2016 ως ισχύει. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 
(παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από ένωση οικονομικών φορέων, η Υπεύθυνη Δήλωση  υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. 
 
5.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό-πρόκληση: 
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των δικαιογητικών συμμετοχής. 
Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 
Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι για τους οποίους υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, και η οποία έχει επαληθευτεί όπως προβλέπεται στα άρθρα 73 
έως 81 του ν. 4412/2016, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
γ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 
παρ 2 ν.4412/16 . 
δ) Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2 περίπτ  γ του ν.4412/16 ότι : «έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 



«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». 
ε) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.   
Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 
στ) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Ιδίως, σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συνιστά οποιαδήποτε παράβαση του 
προσφέροντος που βεβαιώνεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 
ζ) Να μην ευρίσκεται ο προσφέρων σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016. 
  
5.4 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο 
των ως άνω υπηρεσιών, επί ποινή αποκλεισμού. 
 

5.5. Δικαιολογητικά συμμετοχής-ανάθεσης 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι: 
α)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) 
μήνες πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 5. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), β) 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε). 
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας   
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση 



των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 
6.1. Τρόπος  υποβολής  προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών, επί ποινή 
αποκλεισμού.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
Φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

1. Προς την  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ………… Αναγράφονται τα 
στοιχεία του προσφέροντος. Δηλαδή, επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου (σε 
περίπτωση ένωσης τα νομικά πρόσωπα που την αποτελούν) και τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου-φαξ, email)  
 

2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤAΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (courier) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΑΔΠ ΤΟΥ ΠΘ. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από 
αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό 
στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Εντός του κυρίως Φακέλου περιλαμβάνεται: 
1) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού:  
α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης/Διαγωνισμού στον οποίο 
ο προσφέρων συμμετέχει και θα δηλώνει ότι:  
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης/Διαγωνισμό  και των 
Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
- Τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
- Θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά νομιμότητας και κατακύρωσης (όπως αναφέρονται στην 
Πρόσκληση/Διαγωνισμό ) καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη εκπλήρωσης των 
κριτηρίων επιλογής (όπως αναφέρονται στην παρ.5.2) εφόσον επιλεχθεί ως προσωρινός 
ανάδοχος. 
β) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής –ανάθεσης (όπως αναφέρονται στην παρ. 5.5). Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ανάθεσης μπορούν να κατατεθούν και έως πριν την ώρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού όπως ορίζεται στην Πρόσκληση /Διαγωνισμό παρ.6.4  
γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 
στη διαδικασία αποσφράγισης με αντιπρόσωπό τους.  
δ) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης 

 
2) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 



Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος ΙΙ σε δακτυλογραφημένη μορφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 
 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, η δε τιμή αναγράφεται σε ευρώ ανά μονάδα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Οι τιμές των 
προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 
 
6.2  Τόπος υποβολής  προσφορών  
Οι φάκελοι προσφορών κατ΄ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί περιορισμού της 
κυκλοφορίας  των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 υποβάλλονται μόνο με ταχυδρομική αποστολή μέσω courier προς την Αναθέτουσα 
Αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, γραφείο 9 , 1ος όροφος , ΤΚ. 38221 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 
ΒΟΛΟΣ 
 
6.3 Χρόνος υποβολής  
Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών για το 
διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι και τις 4-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που 
περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη 
υποβολή  και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  
Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 
παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να 
παρατείνει τις προθεσμίες.  
 
 
 



6.4 Διενέργεια Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-12-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. στον 1ο 
όροφο του κτιρίου Τσικρίκη, Ιάσονος με Γαμβέτα, Βόλος . 
 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 117, παρ.3, ν. 4412/16). 

 
6.5  Λόγοι απόρριψης προσφορών  
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση προσφορά:  
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
στην παρούσα αναφορικά με τους γενικούς όρους της πρόσκλησης , τον τρόπο υποβολής 
προσφορών και το περιεχόμενο των φακέλων (6.1), τον τόπο υποβολή των προσφορών (6.2) 
τον Χρόνος υποβολής προσφορών (6.3)  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παρούσα,  
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αντιπροσφορά ή προσφορά για μέρος μόνο των 
ζητούμενων ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές,  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσας προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις προδιαγραφές της 
σύμβασης.  
ι) η οποία δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε 
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 
ιβ) στην οποία δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,  
ιγ) στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης,  
ιδ) στην οποία η προσφερόμενη τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή (μετά την τήρηση της 
διαδικασίας των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016). 
 
7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη) μετά των παραρτημάτων Ι, ΙΙ 
αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: www.eadp.gr 
 

 
Για την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Καθηγητής Μιχαήλ Zουμπουλάκης 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Τεχνική περιγραφή – Αντικείμενο της Σύμβασης  

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προκηρύσσει η 

ΕΑΔΠ του ΠΘ  είναι οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) από και προς την ΕΑΔΠ 

του ΠΘ, πάσης φύσεως εγγράφων, φακέλων, δεμάτων για τα έτη 2020-2021. Η 

πλειονότητα των παραλαβών και αποστολών αφορούν σε έγγραφα ή φακέλους κάτω 

των δύο (2) κιλών. Η ΕΑΔΠ  δύναται να χρειαστεί να αποστείλει / παραλάβει δέματα 

ή υλικά μεγαλύτερου βάρους. Οι παραλαβές των εγγράφων και αντικειμένων πρέπει 

να γίνονται το αργότερο την επόμενη της ειδοποίησης. Οι παραδόσεις στον προορισμό 

πρέπει να ολοκληρώνονται την επόμενη της παραλαβής για παραδόσεις εντός νομού 

και σε δυο έως τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή για όλες τις άλλες 

περιπτώσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας και σε τρεις έως πέντε ημέρες εκτός της 

Ελληνικής Επικράτειας. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (*1) 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ και ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΔΠ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ ΌΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ  ΕΚΤΟΣ ΒΟΛΟΥ (Έως 2 κιλά) 

2300 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΔΠ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ προς ΤΟ ΒΟΛΟ (Έως 2 
κιλά) 

500 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΔΠ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ προς το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

40 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με τη λήψη του φακέλου/εγγράφου/δέματος, να εκδίδει το 

παραστατικό και να το παραδίδει στο αντίστοιχο τμήμα στο οποίο θα αναγράφεται 

ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο παραλήπτης και η 

υπογραφή αυτού.  

Στο τέλος του μήνα θα αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση κατά τμήμα των 

ληφθέντων εγγράφων/φακέλων/δεμάτων, για έλεγχο.  

Η κατάσταση αποστολών θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

  Αριθμό Ταχυμεταφοράς 

  Ημερομηνία Παραλαβής εγγράφων / δεμάτων  

 Ο αριθμός των διακινηθέντων αντικειμένων.  

 Η κλίμακα βάρους.  

 Το μέγεθος.  

 Ονοματεπώνυμο αποστολέα  

 Πλήρη στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)  

 Κόστος Ταχυμεταφοράς με τα αντίστοιχα τέλη 

 

 

 
(*1) σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αποστολών, κατά την περίοδο ισχύος 
της Σύμβασης, η Σύμβαση παρατείνεται, μέχρι την συμπλήρωση του 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 

Τόπος, ημερομηνία  

 

ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα  

 

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΛΙΑΣ (ΕΑΔΠ του ΠΘ)  

 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που προκηρύσσει η ΕΑΔΠ του ΠΘ και αφορά υπηρεσίες 

ταχυμεταφορών (courier) από και προς την ΕΑΔΠ του ΠΘ, πάσης φύσεως εγγράφων, 

φακέλων, δεμάτων για τα έτη 2020-2021, με την ακόλουθη οικονομική προσφορά: 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (*1) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ και ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΑΔΠ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, 
ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΌΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ  
ΕΚΤΟΣ ΒΟΛΟΥ (Έως 2 κιλά) 

2300  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΔΠ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ προς ΤΟ ΒΟΛΟ (Έως 2 
κιλά) 

500  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΔΠ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ προς το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

40  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α 

 

 

 

Επίσης, στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται και το έξτρα κόστος σε περίπτωση 

υπέρβασης των 2 κιλών ανά αποστολή 

 

 
(*1) σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αποστολών, κατά την περίοδο ισχύος 
της Σύμβασης, η Σύμβαση παρατείνεται, μέχρι την συμπλήρωση του 

 

 

 

 

 

 

 

 


