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“ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ” 

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 28
Απριλίου  και  ώρα  12:00  π.μ.  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Σίφνου,  για  την  υπηρεσία
ταχυμεταφορών. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας για το 2017 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ανέρχεται στο
ποσό των 5.620,21 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6221 (Ταχυδρομικά τέλη). Το παραπάνω ποσό
περιλαμβάνει και ταχυδρομικά τέλη ΕΛΤΑ καθώς και άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το ποσό
που θα απορροφηθεί από την υπηρεσία ταχυμεταφορών αποτελεί τμήμα του παραπάνω κωδικού
και δεν μπορεί να υπερβεί το παραπάνω συνολικό ποσό. Η πληρωμή θα εκτελείται σύμφωνα με
την τμηματική παροχή της υπηρεσίας. Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι δώδεκα μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας για το έτος
2016.

Οι κατηγορίες υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι οι παρακάτω:
Α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 2 ΚΙΛΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιστολή ή δέμα προς Κυκλάδες 0,20

Επιστολή ή δεμα από Κυκλάδες 0,15

Επιστολή ή δέμα προς Αττική 0,15

Επιστολή ή δέμα απο Αττική 0,15

Επιστολή εντός Σίφνου 0,20

Επιστολή ή δέμα προς χερσαίους 
προορισμούς πλην Αττικής

0,02

Επιστολή ή δέμα από χερσαίους 
προορισμούς πλην Αττικής

0,02

Επιστολή ή δέμα προς νησιωτικούς 
προορισμούς πλην Κυκλάδων

0,03

Επιστολή ή δέμα από νησιωτικούς 0,03



προορισμούς πλην Κυκλάδων

Κόστος αντικαταβολής 0,02

Κόστος αγοράς 0,01

Παράδοση Σαββάτου 0,02

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

1,00

 

Β) Επιπλέον της παραπάνω προσφοράς μπορείτε να μας καταθέσετε προσφορά και για μαζική
αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης (ενδεικτικά : δύο εκδόσεις λογαριασμών ανά
έτος, 4.000 λογαριασμοί  ανά έκδοση εκ των οποίων περίπου 1.200 εκτός Σίφνου)

Σημείωση:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά ή και για τις δύο κατηγορίες είτε μόνο για
μία εξ αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ 


