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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
ταχυµεταφοράς των επιστολών του ∆ήµου για το έτος 2014.
Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ εξόδων: 00.6221 έχει προβλεφθεί
πίστωση 6.000,00 Ευρώ για ταχυδροµικά τέλη.
Ο προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 Ευρώ και
αφορά µόνο στις υπηρεσίες ταχυµεταφοράς που θα προκύψουν και θα
πραγµατοποιηθούν κατά το έτος 2014, χωρίς να υπάρχει δέσµευση από το ∆ήµο για
απορρόφηση όλου του ποσού της µελέτης.
Πιο συγκεκριµένα, ο ∆ήµος εκτιµάται ότι έχει άµεση ανάγκη ταχυµεταφοράς των επιστολών
του σε αριθµό που φτάνει τις 20-25 αποστολές ανά µήνα.
Οι αποστολές αυτές αφορούν τόσο προορισµούς εντός πόλης όσο και προορισµούς εντός
της Περιφέρειας Ηµαθίας και άλλους χερσαίους -νησιώτικους-δυσπρόσιτους προορισµούς
στην Ελλάδα και µέρη εξωτερικού ανά τον κόσµο.
Ενδεικτικά, ο χρόνος παράδοσης των αποστολών του ∆ήµου θα πρέπει να είναι 1 ηµέρα για
προορισµούς εντός της πόλης, 1-2 ηµέρες για χερσαίους προορισµούς, 1-3 ηµέρες για
νησιώτικους προορισµούς και 1-5 ηµέρες για δυσπρόσιτους προορισµούς και µέρη του
εξωτερικού ανά τον κόσµο, όπως θα αναφέρονται και στους γενικούς Όρους Ανάληψης
Μεταφοράς της µειοδότριας εταιρείας
Οι προσφορές που θα δοθούν από τους ενδιαφερόµενους θα αφορούν όλες τις παραπάνω
κατηγορίες προορισµών και θα προσδιορίζουν τις χρεώσεις σε µονάδες βάρους µε ενδεικτικό
χρόνο παράδοσης.
Κάθε αποστολή που θα διεκπεραιώνεται θα πρέπει να είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για
απώλεια ή καταστροφή,όπως θα αναφέρονται στους γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς
της µειοδότριας εταιρείας
Στο τέλος του κάθε µήνα η επιχείρηση θα εκδίδει µηχανογραφικά τις αποστολές που
πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο µήνα για τον κάθε υπάλληλο του ∆ήµου, µε αναφορά στον
προορισµό της εκάστοτε αποστολής.
Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης θα εκδίδεται µία φορά (στο τέλος κάθε
µήνα) και θα περιλαµβάνει όλες τις πραγµατοποιηθείσες αποστολές του µήνα, ενώ η
εξόφληση του θα γίνεται σε χρονικό διάστηµα (15) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου.
Αλεξάνδρεια, 13/01/2014
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