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Τίτλος εργασίας: Ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier)

Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εκτέλεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(courier), με αντικείμενο εργασίας την περισυλλογή από την διεύθυνση του αποστολέα, ταχεία
μεταφορά και διανομή στην διεύθυνση του παραλήπτη κάθε είδους ταχυδρομικών αντικειμένων
δηλ. εγγράφων, φακέλων, δεμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
Η χρήση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα εξασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη
διεκπεραίωση των αποστολών των εγγράφων, φακέλων, δεμάτων κτλ στις περιπτώσεις που η
υπηρεσία κρίνει ότι:
Α) Απαιτείται η ταχεία αποστολή τους λόγω ύπαρξης προθεσμιών, η μη τήρηση των οποίων θα
επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα του δήμου
Β) Κρίνεται σκόπιμη η χρησιμοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας για την ασφαλέστερη μεταφορά
σημαντικών εγγράφων.
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή μονάδος
που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο για τις κάτωθι κυριότερες αποστολές που πραγματοποιεί ο
δήμος μας και είναι οι εξής:
1. Αποστολές φακέλων – δεμάτων βάρους έως 2 κιλών σε προορισμούς εντός της
περιφέρειας Πελοποννήσου με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιμες ημέρες.
2. Αποστολές φακέλων – δεμάτων βάρους έως 2 κιλών σε προορισμούς εντός της
περιφέρειας Αττικής με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιμες ημέρες.
Για τις λοιπές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς που τυχόν χρησιμοποιήσει ο Δήμος η χρέωση θα γίνει
βάση του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης, ο οποίος θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά του
αναδόχου και θα τον δεσμεύει για όλο το διάστημα της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας για το έτος 2018, με βάση τα
απολογιστικά στοιχεία του οικ. έτους 2017, αλλά και τις τρέχουσες ανάγκες του δήμου,
υπολογίζεται σε 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το κόστος της δαπάνης των ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα καλυφθεί από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2018 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.
00-6224.001, <<’εξοδα ταχυμεταφορών>> στον οποίο έχει προβλεφθεί συνολικά πίστωση
ποσού 2.000,00 €.. Η ανωτέρω πίστωση διατέθηκε με την αριθ. 36/27-02-2018 Απόφαση
Δημάρχου.

