
Πρόςκληςη για καταθ. οικ/κϊν προςφορϊν για παροχή υπηρεςιϊν ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του ΠΔΜ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

 

 

 Κοηάνθ,  15-09-2021 

 Αρικμ. Ρρωτ. 339 

 Ρλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΓΙΑ 

ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΙΑ, ΓΕΒΕΝΑ & ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.200,00€, ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% ΦΡΑ 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

Τποχρζωςθσ με αρ. 652/14-09-2021 με ΑΔΑ: ΨΕΠ4469Β7Κ-ΚΕΒ και ΑΔΑΜ: 21REQ009203415, προςκαλεί 

κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για τθν παροχι υπθρεςιϊν ταχυμεταφορϊν για 

τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 37.200,00 Ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 

31-12-2023 ι ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του προχπολογιηόμενου ποςοφ, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των Παραρτθμάτων τθσ Παροφςασ. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ, ετϊν 2021-2023, ΚΑΕ: 0831Α. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των 

Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Σεχνικισ & Οικονομικισ 

Προςφοράσ των Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα 

περιζχονται: 

i) τα δικαιολογθτικά  που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα I τθσ Παροφςασ,  

ii) ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ ςυμπλθρωμζνοσ και υπογεγραμμζνοσ (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη 

μορφή αρχείου word), κακϊσ και  

iii) θ  οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr   

https://uowm.gr/category/news/calls/
mailto:ghaitidis@teiwm.gr
mailto:kvlachaki@uowm.gr


ΑΔΑ: ΩΥ11469Β7Κ-ΗΨ2



Πρόςκληςη για καταθ. οικον. προςφορϊν για παροχή υπηρεςιϊν ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του ΠΔΜ   ςελ.2 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου excel).  

Στον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ ιτοι: 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 339/15-09-2021 ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΙΑ, ΓΕΒΕΝΑ & ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.200,00€ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% ΦΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 24-09-2021 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 
 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 24-09-2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11.00 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50100, τθλ. 24610-68303, 68304, 608305. Η αποςφράγιςθ των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ 

ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

2. Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται ςε μθνιαία βάςθ, ο δε Φ.Π.Α. βαρφνει το Πανεπιςτιμιο Δυτ. 

Μακεδονίασ. Σο τιμολόγιο του αναδόχου κα εκδίδεται ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 501 00, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 
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Πρόςκληςη για καταθ. οικον. προςφορϊν για παροχή υπηρεςιϊν ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του ΠΔΜ   ςελ.3 

3. Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ επί υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Σομζα (ςθμερα 

8%), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη 

που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

4. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  

 Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ.  

5. Μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι τθν ανάδειξθ νζου αναδόχου, το Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ 

διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν με τισ ίδιεσ τιμζσ και τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ζπειτα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και του αναδόχου. 
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Πρόςκληςη για καταθ. οικον. προςφορϊν για παροχή υπηρεςιϊν ταχυμεταφορϊν για τισ ανάγκεσ του ΠΔΜ   ςελ.4 

ΡΑΑΤΗΜΑ I 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

το φάκελο τθσ προςφοράσ κα πρζπει να κατατεκοφν τα παρακάτω: 

1) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, με 

τθν οποία κα δθλϊνεται:  

α) ότι θ επιχείρθςθ δεν υπόκειται ςε τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ,  

β) ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό,  

γ) ότι θ επιχείρθςθ είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων, όςο 

και των υποχρεϊςεϊν τθσ εν γζνει προσ το δθμόςιο τομζα,  

δ) ότι δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 

ηθτοφνται από τθν Τπθρεςία και  

ε) ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ αυτισ. 

2) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

3)  Άδεια ειδικι ι γενικι τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων από τθν  οποία να 

προκφπτει θ εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ ςτο μθτρϊο ταχυδρομικϊν επιχειριςεων, που τθρείται από τθν 

Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

Επιπλζον, ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν: 

4) Ο Πίνακασ υμμόρφωςθσ που παρατίκεται παρακάτω (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word 

ςτην ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτη θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/)), ςυμπλθρωμζνοσ και υπογεγραμμζνοσ, ωσ 

δζςμευςθ του υποψθφίου ότι ικανοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ- προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

5) Ο Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ, ςυμπλθρωμζνοσ και υπογεγραμμζνοσ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο 

Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου excel ςτην ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτη θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/)).  

6) Ο Επίςθμοσ Σιμοκατάλογοσ του οικονομικοφ φορζα για τισ λοιπζσ ι/και πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που δεν 

προβλζπονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

 

https://uowm.gr/category/news/calls/
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ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Η τελικι επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ςφγκριςθσ. 

 Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

α) Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

β) Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. 

γ) Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ. 

 Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον ςυμμετζχοντα του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ 

τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν πρόςκλθςθ ουςιϊδεισ όρουσ και που προςφζρει 

τθ χαμθλότερθ τιμι ςφγκριςθσ.  Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια τιμι ςφγκριςθσ και είναι 

ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

Αναλυτικά: 

Πίνακασ κακοριςμοφ κατθγορίασ δζματοσ ανάλογα με το βάροσ του και ςυντελεςτι βαρφτθτασ ανά 

κατθγορία για διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων ςε όλθ τθν Ελλάδα και το εξωτερικό1: 

ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ 

Κατθγορία ≤500 gr 501-2.000 gr >2.000 gr ≤500 gr 501-2.000 gr >2.000 gr 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ 
0,87 0,07 0,03 0,02 0,005 0,005 

 Η προςφερόμενθ ανά κατθγορία τιμι μονάδασ πολλαπλαςιάηεται επί τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ και το αποτζλεςμα όλων των κατθγοριϊν  ακροίηεται. 

Επιλζγεται θ προςφορά με το μικρότερο άκροιςμα. 

Ενδεικτικόσ πίνακασ διακίνθςθσ αλλθλογραφίασ του Ιδρφματοσ για το πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ 2021: 

 ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 

Κατθγορία ≤500 gr 501-2.000 gr >2.000 gr ≤500 gr 501-2.000 gr >2.000 gr 

Ποςότθτα (τεμ.) 

αλλθλογραφίασ 
2.395 473 55 21 3 1 

 

 

                                            
1
 ςτθν περίπτωςθ που κα απαιτθκοφν για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, μόνο κατόπιν αιτιματοσ των αρμόδιων φορζων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτον παραπάνω πίνακα, θ τιμολόγθςι τουσ κα 

πραγματοποιθκεί βάςει του τιμοκαταλόγου του Αναδόχου. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word ςτην ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ 

ςτη θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/)) 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ που ακολουκεί, κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλθφκεί ςυμπλθρωμζνοσ ςτθν 

Προςφορά. 

τθ τιλθ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ. 

Προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 

προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε τυχόν ςυνθμμζνα αποδεικτικά ζγγραφα που κατά 

τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. (προαιρετικό) 

Η αρμόδια υπθρεςία κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ 

των Προςφορϊν. Η υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ οποιαδιποτε διευκρίνιςθ 

κρίνει ςκόπιμθ. 

ε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ, τότε θ απάντθςθ κεωρείται 

αρνθτικι. 

Α/Α 

(α) 

Ρεριγραφι 

(β) 

Απαίτθςθ 

(γ) 

Απάντθςθ 

(δ) 

Ραραπομπι 

(ε) 

1 

Να διακζτει οργανωμζνο δίκτυο διανομισ και μεταφορϊν 

ικανό να καλφψει τισ ανάγκεσ ςε διακίνθςθ εγγράφων και 

δεμάτων ςε όλθ τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερα κα 

πρζπει να καλφπτει με δικά τθσ καταςτιματα τισ παρακάτω 

πόλεισ ςτθν Ελλάδα: Κοηάνθ, Φλϊρινα, Καςτοριά, Γρεβενά 

και Πτολεμαΐδα. 

ΝΑΙ 
  

2 
Να είναι εξοπλιςμζνοσ με μθχανογραφικό – θλεκτρονικό 

ςφςτθμα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ τθσ 
ΝΑΙ 
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Α/Α 

(α) 

Ρεριγραφι 

(β) 

Απαίτθςθ 

(γ) 

Απάντθςθ 

(δ) 

Ραραπομπι 

(ε) 

διακινοφμενθσ αλλθλογραφίασ. 

3 
Να παρζχει αςφαλιςτικι κάλυψθ για απϊλεια ι καταςτροφι 

των διακινουμζνων εγγράφων και δεμάτων. 
ΝΑΙ 

  

4 

Να παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία εντόσ δφο (2) ωρϊν από 

τθν ϊρα που κα ειδοποιθκεί και να διεκπεραιϊνει τθν 

αποςτολι εντόσ μίασ ζωσ δφο (1 - 2) εργάςιμων θμερϊν από 

τθν παραλαβι για το εςωτερικό (εκτόσ νθςιωτικισ και 

Δυτικισ Ελλάδοσ), δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

παραλαβι για τθ νθςιωτικι και Δυτικι Ελλάδα και ζωσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι για το εξωτερικό. 

ΝΑΙ 
  

5 
ε ειδικζσ περιπτϊςεισ, όπου απαιτείται, να παρζχει 

ςυςκευαςία αποςτολϊν εκτόσ αυτισ του αποςτολζα. 
ΝΑΙ 

  

6 

Να εκδίδει  υποχρεωτικά εβδομαδιαία κατάςταςθ ελζγχου 

παραλαβϊν, για κάκε πόλθ εγκατάςταςθσ του 

Πανεπιςτθμίου, θ οποία κα αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο 

Σμιμα Πρωτοκόλλου του ΠΔΜ κακϊσ και ςτουσ εκάςτοτε 

αρμόδιουσ υπαλλιλουσ ανά πόλθ. 

ΝΑΙ 
  

7 
Να διακζτει ικανοποιθτικό αρικμό μεταφορικϊν μζςων για 

τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ. 
ΝΑΙ 

  

8 

Να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 2001 ι το αντίςτοιχό του, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα και να το προςκομίςει ςτο φάκελο τθσ 

προςφοράσ. 

ΝΑΙ 
  

9 

Λοιπζσ ι/και πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που δεν προβλζπονται 

ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, θ ανάγκθ χριςθσ των οποίων 

μπορεί να προκφψει κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

κα κοςτολογοφνται ςφμφωνα τον Επίςθμο Σιμοκατάλογο του 

οικονομικοφ φορζα. 

ΝΑΙ 
  

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφι 

 

 

………………………………………………………………………….. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου excel ςτην ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτη 

θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να καταθζςουν οικονομική προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τησ παροφςασ Πρόςκληςησ. Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα είναι η χαμηλότερη 

ςυνολική τιμή ςφγκριςησ με την προχπόθεςη ότι πληροφνται όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των 

Παραρτημάτων τησ Πρόςκληςησ) 
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