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                                     ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα  25  Φεβρουαρίου  2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                  Αριθμ. Πρωτ. 12981
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   
Ταχ. Δ/νση   :  Σταδίου 31                            
Ταχ. Κώδικας : 101 83                
Πληροφορίες : Α. Μπαρουτά             
Τηλέφωνο     : 213 136 1658             
FAX              : 213 136 1631                                    
Email            : abarouta@ypes.gr             

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών 
προσφορών παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εκλογικού υλικού για τις 
ανάγκες των επερχόμενων εκλογών του 2019.

Ενόψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει 
στην ανάθεση υπηρεσιών για την μεταφορά εκλογικού υλικού, σύμφωνα με όσα 
περιγράφονται παρακάτω:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών 
Σταδίου 31 – 4ος όροφος - 10183 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 -  12:00

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ (σύμφωνα με τα παρακάτω)

Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή

Αριθμός δρομολογίων μεταφοράς εκλογικού 
υλικού

Έως 700 δρομολόγια

ΑΛΕ του Ειδικού Φορέα 1007-201 2420989001

Προϋπολογισμός
200.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%

Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 5 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
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1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες μεταφοράς εκλογικού υλικού, για τις οποίες έχουν 
προϋπολογισθεί έως 700 δρομολόγια, πρέπει να είναι σύμφωνες με τα παρακάτω:
1.1 Μεταφορά εκλογικού υλικού από τους αποθηκευτικούς χώρους του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστροφα.
1.2 Μεταφορά εκλογικού υλικού μεταξύ αποθηκευτικών χώρων του Υπουργείου.
1.3 Μεταφορά εκλογικού υλικού από το Εθνικό Τυπογραφείο στους χώρους του Κ.Δ.Α. 
των ΕΛΤΑ με προορισμό τις περιφερειακές ενότητες έδρας νομών της χώρας.
1.4 Μεταφορά εκλογικού υλικού από τους αποθηκευτικούς χώρους του Υπουργείου 
Εσωτερικών στους χώρους του Κ.Δ.Α. των ΕΛΤΑ με προορισμό τις περιφερειακές 
ενότητες έδρας νομών της χώρας.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) φορτηγά, για 
την άμεση κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου με τα απαιτούμενα δρομολόγια. 
2.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  ανυψωτικό μηχάνημα και να 
καλύπτεται κάθε έκτακτη ανάγκη για  τη φόρτωση – μεταφορά και εκφόρτωση του 
εκλογικού υλικού με το αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό.  
2.3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον δέκα (10) εργάτες, οι 
οποίοι θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
2.4. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα καλύπτει όλο το εικοσιτετράωρο σύμφωνα με τις 
εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
2.5 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα δηλώνεται το συνολικό ύψος του κύκλου 
εργασιών της εταιρείας για τις πέντε (5) τελευταίες χρήσεις, ώστε να αποδεικνύεται ότι 
η εταιρεία διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο ανάδοχος θα πρέπει 
συμπληρωματικά να περιγράψει αναλυτικά τη δραστηριότητα της εταιρείας του σε 
σχέση με τις μεταφορές ειδών. Ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί 
υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα παραπάνω.
2.6 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά του να 
καταθέσει αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής 
ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) 
των απαραίτητων ποινικών μητρώων, όπως προβλέπει ο ν. 4412/2016.
2.7 Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση για τη μη επιβολή 
προστίμου για αδήλωτη εργασία σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή για τους 
εγγεγραμμένους χρήστες στην ηλεκτρονική πύλη ΣΕΠΕ (sepenet.gr), πιστοποιητικό από 
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου τα 
τελευταία 2 χρόνια πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς, το οποίο εκδίδεται αυτοματοποιημένα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της 
σχετικής αίτησης.
2.8 Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην 
προσφορά. 
2.9 Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προδιαγραφές μεταφοράς και 
προϋποθέσεις θα κριθούν ως απαράδεκτες και θα απορριφθούν.
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η ανωτέρω υπηρεσία είναι υποχρεωμένος 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση, σε αυτόν, της απόφασης 
ανάθεσης, να καταθέσει στη Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το 5% του συνολικού 
ποσού της αμοιβής του χωρίς το Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή και άρτια εκτέλεση 
της προμήθειας που του έχει ανατεθεί. Η χρηματική αυτή εγγύηση, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Η εγγυητική αυτή θα λήγει 
μετά τις 2 Ιουνίου 2019 και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της 
τελικής παράδοσης και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή.
3.2 Η απαίτηση του αναδόχου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί δύναται να 
εκχωρηθεί σε Τράπεζα, εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ


