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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11977/9-3-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,  

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

“Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και εγγράφων ” 
   

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτων Φορέας: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)/Ινστιτούτο 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων-ΙΕΒ) 

Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Σίνδος, ΤΚ 57400 

Τηλ. : 2310798790 

Fax : 2310796352 

E-mail: secretary.LRI@nagref.gr 

Κωδικός NUTS: EL522 

2. Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο 

Εγγείων Βελτιώσεων) από ώρα 08:00 έως 15:00. 

3. Κωδικός CPV: 64100000-7 «Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων» 

4. Αντικείμενο του Έργου: Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΠ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή 

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε 

Ευρώ βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή 

υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και εγγράφων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ) στο πλαίσιο του 

Υποέργου 2 «Αποστολές Δειγμάτων – Ταχυμεταφορές» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 

Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των 

Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».  

Ειδικότερα το αντικείμενο είναι:  

α) η αποστολή εγγράφων μεταξύ διαφόρων πόλεων του εσωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου,  

β) η άμεση και ταχεία διαβίβαση και παράδοση δεμάτων (φορητών ψυγείων) με δείγματα φυσικού 

νερού ποταμών για εργαστηριακές αναλύσεις από διάφορες πόλεις της Ελλάδας προς τις υπηρεσίες 

του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και προς το ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ)- στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης,  

γ) η αντίστροφη διαδρομή των φορητών ψυγείων με κενές φιάλες και παγοκύστες από τις υπηρεσίες 

του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αθήνα – Ιωάννινα) και του ΙΕΥΠ (π. ΙΕΒ)- στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 

προς τις διάφορες πόλεις αφετηρίας των δειγμάτων.  

5. Προϋπολογισμός: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα 

επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (177.419,36 €), πλέον ΦΠΑ 24%, 

σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (42.580,64 €), ήτοι 

διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών κι επιπλέον 
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δικαίωμα προαίρεσης  ποσού ογδόντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών 

(88.709,68 €), πλέον ΦΠΑ 24%, είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 

(21.290,32 €), ήτοι εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

6. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το ελληνικό ΠΔΕ (εθνικοί 

πόροι) (ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001336) 

7. Σύστημα δημοπράτησης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο 

και για την οικονομική προσφορά (αρ. 86 , Ν. 4412/2016). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του 

Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

12. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 

η 11/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 18/04/2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

13. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ (177,00 €) 

που αντιστοιχεί στο 0,1% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. Η χρονική ισχύ της 

εγγύησης συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες μετά το 

χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. 

14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Η διάρκεια ζωής της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την 

ημερομηνία υπογραφής της κι επιπλέον το μέγιστο δύο (2) έτη ως δικαίωμα προαίρεσης 

(ημερομηνία λήξης προαίρεσης 31-12-2023). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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15. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να 

ασκηθεί ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά πράξης ή παράλειψης του 

αναθέτοντα φορέα (Βιβλίο IV ν. 4412/16). 

16. Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή. 

17. Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 55380 ΕΣΗΔΗΣ 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

Αθανάσιος Βλάχος 
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