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Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών
Ημερομηνία: 24/10/2019
Αρ. Πρωτ: 4374
Αρ. Μελέτης: 6/2019
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 45.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κωδικός αριθμός είδους - CPV:
64110000-0 «Ταχυδρομικές υπηρεσίες»

Θέμα: «Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης νερού»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο - ΒΑΡΟΣ
1 . 1 ΒΑΡΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το όριο βάρους έκαστου ταχυδρομικού αντικειμένου ήτοι έκαστου ΦΑΚΕΛΟΥ με τον εσωκλειόμενο
«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 γρ.
1 . 2 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Έχοντας υπόψη, αφενός μεν τον μεγάλο όγκο ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία πρέπει μαζικά να
αποσταλούν και διανεμηθούν αλλά και την σπουδαιότητα της παράδοσης αυτών εντός των
προβλεπόμενων χρόνων, στους πελάτες/καταναλωτές της ΔΕΥΑΚ, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
διαθέτουν ή να συνεργάζονται με Ταχυδρομικό Δίκτυο για την γεωγραφική κάλυψη ολόκληρου του
Δήμου Καστοριάς αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας (αποδεικνυόμενο ως αναφέρεται στο 2ο
Άρθρο «Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς» του τεύχους των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»)
Άρθρο 2Ο - Φ ά κ ε λ ο ς Τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ τ ο ι χ ε ί ω ν Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς
Δεδομένου, αφενός μεν του μεγάλου όγκου των προς μαζική διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων αλλά
και της εξαιρετικής σπουδαιότητας της παράδοσης αυτών εντός των προβλεπόμενων χρόνων, είναι
απαραίτητο και επί ποινή αποκλεισμού κάθε υποψήφιος να συμπεριλάβει στον Φάκελο Τεχνικών
Στοιχείων Προσφοράς τα παρακάτω:
1 . Έκθεση - Δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος να περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης του Έργου
σε όλα τα στάδιά του προκειμένου να εξασφαλίσει την άρτια εκτέλεσή του.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται:
Να χρησιμοποιήσει, για την εκτέλεση του τμήματος του Έργου, των ταχυδρομικών υπηρεσιών δηλ. της
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ εντός του Δήμου Καστοριάς αλλά και ολόκληρης της
Ελληνικής Επικράτειας, - το δικό του Ταχυδρομικό Δίκτυο, ή συνεργαστεί - με άλλες αδειοδοτημένες
επιχειρήσεις και τα ταχυδρομικά δίκτυα αυτών, είναι απαραίτητο να αναφερθούν όλοι οι ανωτέρω
συνεργάτες με την γεωγραφική περιοχή την οποία καλύπτει έκαστος.
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2 . Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για τις ζητούμενες υπηρεσίες της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
2 . 1 Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια έχει ημερομηνία λήξης νωρίτερα της ημερομηνίας λήξης της
σύμβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει την σχετική αίτηση ανανέωσής της προς την Ε . Ε . Τ . Τ
(όπως ορίζεται στο Άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,
ΦΕΚ Β /1439/2009).
2 . 2 Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόμου να έχει υποβληθεί στην
Ε.Ε.Τ.Τ., την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια
την οποία κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
3 . Εφόσον ο Υποψήφιος πρόκειται να συνεργαστεί υπεργολαβικά με τρίτους για την εκτέλεση του τμήματος
του Έργου της Παραγωγής, Εκτύπωσης Εμφακέλωσης, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του υπεργολάβου καθώς και το τμήμα του έργου που
πρόκειται να αναθέσει σε αυτόν, και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του
υπεργολάβου με την οποία θα δηλώνει την αποδοχή της συνεργασίας μετά την ανάθεση του συνόλου του
Έργου από την ΔΕΥΑΚ.
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
συνοδεύεται από Πρακτικό ΔΣ ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν το
Νομικό Πρόσωπο.
4 . Εφόσον ο Υποψήφιος - προκειμένου να εξασφαλίσει κάλυψη σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια των
ταχυδρομικών υπηρεσιών της σύμβασης (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) - συνεργαστεί με άλλη αδειοδοτημένη
με Ειδική Άδεια ταχυδρομική εταιρεία καθώς και το δίκτυο αυτής, ο Υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει την
Ειδική Άδεια της συνεργαζόμενης εταιρείας, για τις ζητούμενες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ., της καθώς και την
σχετική σύμβαση συνεργασίας.
Η Ειδική Άδεια της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.
4 . 1 Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια έχει ημερομηνία λήξης νωρίτερα της ημερομηνίας λήξης της
σύμβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει την σχετική αίτηση ανανέωσής της προς την
Ε . Ε . Τ . Τ , όπως έχει υποβληθεί από τη συνεργαζόμενη εταιρεία (σύμφωνα με το Άρθρο 11 του
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΦΕΚ Β /1439/2009).
4 . 2 Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόμου να έχει υποβληθεί στην
Ε.Ε.Τ.Τ., την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της συνεργαζόμενης
ταχυδρομικής εταιρείας στην οποία να δηλώνει ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει
για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από Πρακτικό ΔΣ ή
άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν την συνεργαζόμενη
ταχυδρομική εταιρεία.
4 . 3 Ο Υποψήφιος οφείλει, τέλος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται
ότι «σε περίπτωση μη ανανέωσης της Ειδικής Αδείας της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας από
την Ε.Ε.Τ.Τ, θα προβεί εμπρόθεσμα και άμεσα στην εξεύρεση αντικαταστάτη για τις ίδιες ακριβώς
υπηρεσίες (σύμφωνα και με το Άρθρο 7ο «ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ» του τεύχους της ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ») προσκομίζοντας στην ΔΕΥΑΚ την Ειδική Άδεια της νέας συνεργαζόμενης
ταχυδρομικής εταιρείας και την σχετική σύμβαση συνεργασίας».
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των συνεργατών/μελών των παραπάνω αναφερόμενων ταχυδρομικών
δικτύων, θα πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους της Ε.Ε.Τ.Τ και να συμπεριλαμβάνονται
στις σχετικές Ειδικές Άδειες που θα υποβληθούν.
Όλες οι παραπάνω ζητούμενες Άδειες, Αιτήσεις Ανανέωσης και Συμβάσεις συνεργασίας, θα πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν πρωτότυπες ή σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν, από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Υποψηφίου, με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.
Κάθε Υποψήφιος δύναται να συμπεριλάβει στον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς οποιοδήποτε
επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του. Κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης,
για την πληρέστερη αξιολόγηση των προσφορών των Υποψηφίων, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται
να ζητήσει εγγράφως από τους Υποψηφίους, επεξηγήσεις/ διευκρινήσεις εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Μεσοποταμία, Οκτώβριος 2019
Συντάχθηκε
Υπεύθυνος Οικονομικού τμήματος

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.ΑΚ.

Βασιλείου Χρήστος

Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
Διπλ. Πολ. Μηχ/κός
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