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ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα, 20  Μαρτίου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Αρ. Πρωτ: 20783    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
Ταχ.Διεύθυνση: Σταδίου 31 
Ταχ.Κώδικας   : 101 83 
Πληροφορίες  : Σ. Γιαννακοπούλου 
e-mail            : s.giannakopoulou@ypes.gr                          
Τηλέφωνο      : 213 136 1620                       
Fax              : 213 136 1631  
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων για την 

κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των επικείμενων 

Εκλογών της εντός του 2019.  

 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών 

Ταχυμεταφοράς εγγράφων από εταιρεία (courier), για την κάλυψη των αναγκών του 

Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των επικείμενων Εκλογών εντός του 2019, για χρονικό 

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 2 Ιουλίου 2019 ως κατωτέρω: 

 Ταχυμεταφορές για την επίδοση εκλογικών καταλόγων και γενικότερα εκλογικού 

υλικού στις περιφερειακές ενότητες έδρας νομών. 

 Ταχυμεταφορές εκλογικού υλικού στο εξωτερικό για τις ανάγκες των Ευρωεκλογών. 

 Ταχυμεταφορά των πινάκων αποτελεσμάτων από τα πρωτοδικεία της χώρας προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την ενσωμάτωσή τους στον γενικό οριστικό πίνακα 

αποτελεσμάτων της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο της εν λόγω παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο 

ποσό των 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 

2420103001, του ΕΦ 1007-201 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να 

καταθέσουν αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής 

ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) των 

απαραίτητων ποινικών μητρώων. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν 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. 
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 Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην 

προσφορά. Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κριθούν ως 

απαράδεκτες και θα απορριφθούν. 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών 

και Υποδομών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 

11:00, σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

     Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ     

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5c90ae8ea6a685116455bf2f στις 21/03/19 11:17




