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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ppel.gov.gr 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανά-

θεσης, για την ανάληψη του έργου της διεκπεραίωσης των ταχυμεταφορών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για ένα έτος, ήτοι από 21-8-
2019 έως 21-8-2020, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες. 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
   Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σε σφραγισμένο 
φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα του Πα-
ραρτήματος Α της παρούσας,  
 
μέχρι την 5-8-2019 και ώρα 14:30 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να 
συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.  
 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλλει προσφο-
ρά είτε για το Τμήμα 1 είτε για το Τμήμα 2, είτε και για τα δύο Τμήματα ταυτό-
χρονα. 

 Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας έχει ως εξής: 
ΤΜΗΜΑ 1:     3000,00 €          (συμ. ΦΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ 2:  12.000,00 €          (συμ. ΦΠΑ) 
Σύνολο προϋπολογιζόμενης δαπάνης:  15.000,00  €  (συμ. ΦΠΑ) 
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή σε ευρώ, για το σύνολο των ειδών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
κατά ανώτατο όριο όπως ορίζεται ανωτέρω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βά-
ση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος.   
 



 
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμ. Προμηθειών 

της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας στα τηλ. 27313-63184-196 
κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοι-
νώσεων της Π.Ε. Λακωνίας και στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1. Δέματα μεταφοράς κτηνιατρικών δειγμά-
των/γενετικού/βιολογικού υλικού. 

Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΑ 

ΧΡΕΩΣΗ  
(€ εως 
2 kg) 

XΡΕΩΣΗ  
( € 2 kg 

και ανω ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑ-

ΡΑΔΟΣΗΣ (ερ-
γ.ημερες) 

Εντος πόλης    

Eντός Περιφέρειας    

Xερσαίοι προορισμοί    

Νησιωτικοί προορισμοί    

Δυσπρόσιτες περιοχές    

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πλαίσια της εκτέλεσης κτηνιατρικών προγραμμάτων του 

Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε.Λακωνίας, στα δέματα μεταφοράς θα περιλαμβάνο-
νται και κτηνιατρικά δείγματα. Για το λόγο αυτό στο φάκελο της προσφοράς θα 
περιλαμβάνεται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι θα αποδέχεστε και τη 
μεταφορά δεμάτων με περιεχόμενο κτηνιατρικό γενετικό υλικό.  

 
  
 
ΤΜΗΜΑ 2. Μεταφορά λοιπών υπηρεσιακών φακέλων εγγράφων 
Προϋπολογισμός:13.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΑ 

ΧΡΕΩΣΗ  
(€ εως 
2 kg) 

XΡΕΩΣΗ  
( € 2 kg 

και ανω ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑ-

ΡΑΔΟΣΗΣ (ερ-
γ.ημερες) 

Εντος πόλης    

Eντός Περιφέρειας    

Xερσαίοι προορισμοί    

Νησιωτικοί προορισμοί    

Δυσπρόσιτες περιοχές    

 
     

 
 
 

                                     Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
 

 
                                                               Δογαντζή Παναγιώτα 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Νησιωτικοί προορισμοί    

Δυσπρόσιτες περιοχές    

 
   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι θα αποδέχεστε και τη μεταφορά 

δεμάτων με περιεχόμενο κτηνιατρικό γενετικό υλικό.  
Ποσό προσφοράς ……………………………… 
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