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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
β. Την υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10.9.2003) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε.
γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» αναλογικά
και συμπληρωματικά.
δ. Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34Α Α/98) όπως τροποποιήθηκε από το
Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003) και το ν.
3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).
2. Την από 17/3/2010 και με αρ. πρωτ. 11791/ΨΣ4161 επιστολή του Ειδικού Γραμματέα

Ψηφιακού Σχεδιασμού.
3. Την από 30/12/2009 και με αρ. πρωτ. 182 επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
4. Τα πρακτικά της 208ης συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις

18/3/2010 (Θέμα 15)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με
το άρθρο 11 του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και
Υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1280/10.9.2003), σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος
προδιαγραφών.
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο
επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού και στα Παραρτήματα
αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 26η Μαΐου 2010, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε., Μεσογείων 56, 115 27, 4ος
όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την ημέρα
κατάθεσης των προσφορών.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και
είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία
Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
(ΕΔΔ). Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι: η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών και η υποβολή πρακτικού/ών με τα αποτελέσματα της τελικής
αξιολόγησής τους.
7. Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό
περιγράφεται και αναλύεται, στην προκήρυξη και στα παραρτήματα αυτής, που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Τα
επισυναπτόμενα παραρτήματα είναι τα ακόλουθα:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
Σελίδα 3 από 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8. Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.grnet.gr

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Καθ. Π. Τσανάκας
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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΔΕΤ ΑΕ προσκαλεί για τη συμμετοχή σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης
και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΔΕΤ (ΦΕΚ Β 1280/10.9.2003), σύμφωνα
με τα οριζόμενα ακολούθως.
2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς Συγγραμμάτων
στο πλαίσιο του έργου "Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων" της ΕΔΕΤ Α.Ε., για λογαριασμό των εκδοτών (Φυσικά
και Νομικά Πρόσωπα), για τρία έτη, από την έναρξη του έργου. Ειδικότερα:
O Ανάδοχος (πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς) υποχρεούται για την άμεση και
ολοκληρωμένη μεταφορά/παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους κατά
τόπους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε σημείο της
επικράτειας υφίσταται τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο Τεχνικό Παράρτημα ( Στο παράρτημα 2 αποτυπώνονται οι πόλεις που
διέθεταν τμήμα Πανεπιστημίου ή/και ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Ο
ανάδοχος εγγυάται πως θα μεριμνά για την προσθήκη σημείων στο δίκτυο
καταστημάτων του, στην περίπτωση της δημιουργίας στο μέλλον, κάποιου τμήματος
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε άλλη πόλη της Ελλάδος)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ίδια χρέωση για όλους τους εκδότες, οι
οποίοι θα επιλέξουν τη χρήση των υπηρεσιών του και για όλες τις αποστολές
συγγραμμάτων, σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας υφίσταται τμήμα
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα αναπτύξει Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) στο πλαίσιο του
έργου «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων». Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την
απευθείας διασύνδεση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Internet, των συστημάτων
του με το ΚΠΣ (π.χ για τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων του Συγγράμματος αλλά
και των στοιχείων του παραλήπτη – φοιτητή, για την ενημέρωση παραλαβής ενός
Συγγράμματος από ένα φοιτητή κτλ).
Η διαδικασία της παραλαβής των εν λόγω Συγγραμμάτων από τους εκδότες και της
παράδοσης στους φοιτητές από σταθερό σημείο/α ανά πόλη προορισμού θα είναι
πλήρως αυτοματοποιημένη.
Η διακίνηση των αποστολών θα γίνεται με την χρήση ΣΥΔΕΤΑ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) και η παρακολούθηση της πορείας τους με ΕΣΠΕΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ).
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Τις εν λόγω τμηματικές παραλαβές των Συγγραμμάτων υποχρεούται κάθε εκδότης να
τις παραδίδει στον Ανάδοχο συσκευασμένες και έτοιμες προς αποστολή για τον
αντίστοιχο προορισμό με ΣΥΔΕΤΑ.
Η διάρκεια του έργου θα είναι 3 έτη από την έναρξη του έργου. Η ΕΔΕΤ διατηρεί το
δικαίωμα να επεκτείνει κατά την κρίση της την διάρκεια έως δύο φορές για ένα
επιπλέον έτος κάθε φορά.
3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υφίσταται, δεδομένου ότι το έργο της παροχής
των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα παρέχεται προς τους εκδότες και η εν λόγω αμοιβή
για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεν θα καλυφθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. αλλά από τους
εκδότες που θα συμμετάσχουν, χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση των υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς για αυτούς.
1.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Η μέγιστη τιμή ανά
αποστολή Συγγράμματος 1 ορίζεται 1,5 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
2.

4

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για
εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες
διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν
απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον
στον διαγωνισμό.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς.
4. Δεν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή μέρος της μετά την κατάθεσή
της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος
από τους υποψήφιους Αναδόχους η ΕΔΕΤ Α.Ε. δύναται με απόφασή της να του επιβάλει
κυρώσεις και ειδικότερα :

1

•

Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

•

Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση της ΕΔΕΤ Α.Ε., της εγγύησης
συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

Αναφέρεται σε αποστολές έως τα 1,5 κιλά
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5

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται έγγραφα ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, όπως
προσδιορίζεται ανωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1)
αντίγραφο και περιλαμβάνουν 3 φακέλους μέσα σε φάκελο σφραγισμένο με τα
αντίστοιχα αρχεία ως ακολούθως:
1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική Προσφορά.

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :

6

•

Η λέξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
αντίστοιχα.

•

Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης.

•

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.

•

Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

•

Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, που υποβάλλουν με ποινή
αποκλεισμού οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους είναι:
α. Μία Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ή του
υποψηφίου, στην οποία (ανάλογα με το να είναι νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα για
ορισμένες περιπτώσεις):
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας προκήρυξης.
2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
•

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας,

•

δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,

•

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
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•

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,

•

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 10της παρούσας.
4. Να δηλώνεται ότι:
•

Τα στοιχεία είναι ακριβή και η συγκεκριμένη ομάδα έργου αλλά και ο
υποψήφιος έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει αντίστοιχα έργα.

•

Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για
φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλουν κοινή προσφορά).

•

Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

β. Στοιχεία για το Profile του υποψηφίου και για τα αντίστοιχα έργα που έχει
υλοποιήσει (με αναφορά στις αναθέτουσες αρχές και τον προϋπολογισμό του κάθε
έργου). Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα
αντίστοιχου αντικειμένου με ποινή αποκλεισμού.
γ. Ορισμός Υπεύθυνου Έργου και Βιογραφικό του Σημείωμα. Ο Υπεύθυνος Έργου του
υποψήφιου αναδόχου πρέπει να έχει πενταετή εμπειρία σε έργα αντίστοιχου
αντικειμένου με ποινή αποκλεισμού
δ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό ίσο με δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000 €)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η
υποχρέωσή του να προσκομίσει:
α) Εγγύηση συμμετοχής: Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δέκα χιλιάδες Ευρώ
(10.000€).
Κάθε εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
ΕΔΕΤ Α.Ε.
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προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων
διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης του έργου.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ως Ανάδοχος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή να εκπληρώσει
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της ΕΔΕΤ Α.Ε.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, είναι
υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000 €) χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να
είναι ισχύος τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται εντός διαστήματος 10 ημερών μετά τη λήξη του έργου. Σε
περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των
υποχρεώσεων του Αναδόχου, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε
καταγγελία της σύμβασης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία, και
να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η λήξη
του έργου, δεν πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας λήξεως της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παρατείνει
κατά το ανάλογο απαιτούμενο διάστημα.
2. Προδιαγραφές εγγυητικών επιστολών
Όλες οι ως άνω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Την ημερομηνία έκδοσης.

•

Τον εκδότη.

•

Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται.

•

Τον αριθμό της εγγύησης.

•

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.

•

Το αντικείμενο του έργου, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την
ημερομηνία διενέργειάς του, τη σχετική διακήρυξη.

•

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

ΕΔΕΤ Α.Ε.
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•

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΔΕΤ Α.Ε. και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

•

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

•

Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).

•

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Το σχετικό αίτημα
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

•

Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.

•

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ και
έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών –μελών. Εγγυητικές
επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα.
4. Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να
καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές έκαστη εκ των οποίων
θα αναφέρει όλα τα μέλη της Ένωσης, το δε άθροισμα τους θα καλύπτει το συνολικό
απαιτούμενο ποσό.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον
τρόπο ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο
Τεχνικό Παράρτημα (σε ξεχωριστές παραγράφους ή κεφάλαια και να είναι
μονογραμμένη σε όλα τα φύλλα και υπογεγραμμένη στο τέλος) με ποινή αποκλεισμού.
9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής, το
αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ).
2. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ.
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Σελίδα 11 από 21

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών θα οριστεί τριμελής Επιτροπή
Παρακολούθησης /Παραλαβής.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της
εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και των έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσας, κάθε προσφοράς.
2. Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και
Οικονομικής αξιολόγησης.
3. Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει
με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει
απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλαμβάνουν τον παρακάτω πίνακα
συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές στην οικονομική προσφορά τους:
Τιμές Προσφοράς

Τιμή / Αποστολή έως 1,5 κιλά (kg)**

Μονάδα Χρέωσης*
(€) Άνευ ΦΠΑ
Μονάδα
Χρέωσης
(€) με ΦΠΑ (σήμερα
21%)
*Οι ανωτέρω χρεώσεις θα ισχύουν για όλες τις αποστολές που παραδίδονται,
ανεξαρτήτως προορισμού για όλη την Ελλάδα. Για τις αποστολές που δεν κατέστη
δυνατή η παράδοση και επιστρέφονται στον αποστολέα εφόσον οι επιστροφές κάθε
μήνα, ανά εκδότη δεν υπερβαίνουν το 5% δεν χρεώνεται ούτε η αρχική αποστολή, ούτε
ΕΔΕΤ Α.Ε.
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η επιστροφή. Εφόσον οι επιστροφές κάθε μήνα ανά εκδότη υπερβαίνουν το 5% τότε θα
ισχύει η ως άνω χρέωση τόσο για την αποστολή όσο και την επιστροφή της αποστολής.
** Η τιμή για κάθε extra ½ κιλού (για αποστολές που το βάρος τους υπερβαίνει τα 1,5
κιλά) θα είναι υποχρεωτικά το 30% της τιμής που θα δηλώσει ο ανάδοχος για αποστολή
έως ½ κιλά. Π.χ εάν η τιμή ανά αποστολή έως 1,5 κιλά είναι 1,4 ευρώ χωρίς ΦΠΑ τότε η
τιμή για κάθε extra ½ κιλού θα είναι 30% της τιμής ανά αποστολή έως 1,5 κιλά, δηλ.
0,42 ευρώ
4. Η αξιολόγηση των προσφορών όσων παρόχων επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Παράρτημα, θα γίνει
βάσει της χαμηλότερης τιμής. Σε περίπτωση ίσης τιμής δύο ή περισσότερων μειοδοτών
θα επιλέγεται εξ αυτών ο πάροχος, βάσει (κατά προτεραιότητα αύξοντα αριθμού) των
αναφερόμενων στην Τεχνική Προσφορά καταστημάτων του Υποψηφίου Αναδόχου.
5. Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αφού λάβει υπόψη της, τα
στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των Προσφορών με τους όρους
της Προκήρυξης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών, προβαίνει
στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ
Α.Ε. την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου.
12 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η
οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους
όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του
αντικειμένου του έργου της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στο
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού
να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Οι Έλληνες
πολίτες:
-

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

-

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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β. Οι αλλοδαποί:
-

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

-

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
-

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των παραγράφων 1α και 1β
του παρόντος, αντίστοιχα.

δ. Οι ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
-

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που
συμμετέχει στην Ένωση.

2. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
3. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της
αποδοχής των ως άνω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των είκοσι
(20) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιασθεί, η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί να
αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης
διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του
διαγωνισμού.
4. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο
κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που
το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 5 της
παρούσας.
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13 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση
εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της
ΕΔΕΤ Α.Ε. για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
2. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί,
αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της ΕΔΕΤ Α.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε
γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του.
3. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική
γλώσσα.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα
γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου
καθώς και σε κάθε άλλο σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
σύμβαση, που θ’ ακολουθήσει.
5. Ισχύουσα νομοθεσία – Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση
που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
14 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΔΕΤ Α.Ε.
(http://www.grnet.gr).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς Συγγραμμάτων
στο πλαίσιο του έργου "Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων" της ΕΔΕΤ Α.Ε., για λογαριασμό των εκδοτών (Φυσικά
και Νομικά Πρόσωπα), για τρία έτη, από την έναρξη του έργου. Ειδικότερα:
O Ανάδοχος (πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς) υποχρεούται για την άμεση και
ολοκληρωμένη μεταφορά/παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους κατά
τόπους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε σημείο της
επικράτειας υφίσταται τμήμα Πανεπιστημίου και ΤΕΙ ( Στο παράρτημα 2 αποτυπώνονται
οι πόλεις που διέθεταν τμήμα Πανεπιστημίου ή/και ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 20092010. Ο ανάδοχος εγγυάται πως θα μεριμνά για την προσθήκη σημείων στο δίκτυο
καταστημάτων του, στην περίπτωση της δημιουργίας στο μέλλον, κάποιου τμήματος
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε άλλη πόλη της Ελλάδος).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ίδια χρέωση για όλους τους εκδότες, οι
οποίοι θα επιλέξουν τη χρήση των υπηρεσιών του και για όλες τις αποστολές
συγγραμμάτων, σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας υφίσταται τμήμα
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα αναπτύξει Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) στο πλαίσιο του
έργου «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων». Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί
την απευθείας διασύνδεση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Internet των
συστημάτων του με το ΚΠΣ (π.χ για τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων του
Συγγράμματος αλλά και των στοιχείων του παραλήπτη – φοιτητή, για την
ενημέρωση παραλαβής ενός Συγγράμματος από ένα φοιτητή)
Η διαδικασία της παραλαβής των εν λόγω Συγγραμμάτων από τους εκδότες και της
παράδοσης στους φοιτητές από σταθερό σημείο/α ανά πόλη προορισμού θα είναι
πλήρως αυτοματοποιημένη.

Η διακίνηση των αποστολών θα γίνεται με την χρήση ΣΥΔΕΤΑ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) και η παρακολούθηση της πορείας τους με ΕΣΠΕΤΑ (ΕΙΔΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ).
Τις εν λόγω τμηματικές παραλαβές των Συγγραμμάτων υποχρεούται κάθε εκδότης να
τις παραδίδει στον Ανάδοχο συσκευασμένες και έτοιμες προς αποστολή για τον
αντίστοιχο προορισμό με ΣΥΔΕΤΑ.
Η διάρκεια του έργου θα είναι 3 έτη από την έναρξη του έργου. Η ΕΔΕΤ διατηρεί το
δικαίωμα να επεκτείνει κατά την κρίση της την διάρκεια έως δύο φορές για ένα
επιπλέον έτος κάθε φορά.
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνοπτικά η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
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•

•
•
•

•

•

•

•

•

Να διαθέτει ταχυδρομικό δίκτυο με πανελλαδική κάλυψη με καταστήματα,
σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στις οποίες υπάρχει τμήμα Πανεπιστημίου ή
ΤΕΙ και σχετική Γενική Άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Εθνικής κατηγορίας (Εθνική Κάλυψη), και να
καταθέσει ακριβές αντίγραφο της, με την προσφορά του. Ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λίστα με τα σημεία που διαθέτει σε όλες
τις πόλεις του Παραρτήματος 2, και να καταθέσει με την προσφορά του και
ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης της ΕΕΤΤ για τα ενταγμένα στο ταχυδρομικό
δίκτυο του σημεία/επιχειρήσεις.
Να διαθέτει υποχρεωτική
σημείων/καταστημάτων

online

διασύνδεση

των

εν

λόγω

Να διαθέτει online σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της πορείας
των αποστολών, σε όλα τα καταστήματα και σημεία

Να εγγυηθεί την ηλεκτρονική διασύνδεση των συστημάτων του, με το
Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) που αναπτύσσει η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο
πλαίσιο του έργου «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων» για την online ανταλλαγή
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Να δίνει ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω Internet, με την οποία μέσω του ΚΠΣ, ο
εκδότης θα μπορεί να εκτυπώνει τα στοιχεία του Συγγράμματος καθώς και
τα στοιχεία του ΣΥΔΕΤΑ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) του
παρόχου, το οποίο θα φέρει ειδικό μοναδικό αριθμό αποστολής και
γραμμωτό κώδικα barcode και τα οποία θα αποθηκεύονται σε μορφή .pdf
στο ΚΠΣ της ΕΔΕΤ.

Να δίνει ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω internet, με την οποία θα ενημερώνεται
το ΚΠΣ για την παραλαβή κάθε Αποστολής (Συγγράμματος) από τον Φοιτητή
από κάποιο κατάστημα του υποψηφίου αναδόχου

Να προσφέρει στους εκδότες την άμεση (online) ημερήσια ενημέρωση τους
με τις παραδοθείσες Αποστολές (Συγγράμματα) στους φοιτητές
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία παραλαβής) καθώς και την πορεία παράδοσης
των αποστολών τους

Να προσφέρει στην ΕΔΕΤ Α.Ε την άμεση (online) ημερήσια ενημέρωση της,
με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παραδοθείσες Αποστολές
(Συγγράμματα) στους φοιτητές (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία παραλαβής)
καθώς και την πορεία παράδοσης όλων των αποστολών

Να εγγυάται ότι το χρονικό διάστημα από την παραλαβή ενός
Συγγράμματος από τον αντίστοιχο εκδότη έως την μεταφορά του στο
κατάστημα παράδοσης του υποψηφίου αναδόχου δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 48 ώρες (εκτός αν ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να
τεκμηριώσει πως η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας)
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•

•

•

Να εγγυάται την παραμονή στο κατάστημα των αποστολών έως 10
ημερολογιακές ήμερες από την άφιξη και κατόπιν επιστροφής τους σε
εκδότες.

Να διαθέτει τη δυνατότητα, με την άφιξη στο κατάστημα των προς
παράδοση Συγγραμμάτων, αυτόματης αποστολής email και sms (ανάλογα με
την ύπαρξη των αντίστοιχων δεδομένων e-mail και κινητού) για την
ενημέρωση του φοιτητή - παραλήπτη ότι η Χ αποστολή έχει φτάσει στο Υ
κατάστημα (με διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος), και
ενημέρωση ότι θα πρέπει να περάσει από το κατάστημα για να παραλάβει
την/τις αποστολές με το/α Σύγγραμμα/ατα τους.
Σύστημα διαχείρισης παραδόσεων courier και λήψη ηλεκτρονικής
υπογραφής από οθόνη αφής και αυτόματη / άμεση ενημέρωση των
στοιχείων, με συνήθη χρονική απόκλιση ενημέρωσης κεντρικού
μηχανογραφικού συστήματος παρόχου για δεδομένα παραλαβής και
παράδοσης κάτω του 1 λεπτού.
Να υπάρχουν διαθέσιμες online υπηρεσίες οι οποίες θα επιτρέπουν :
1. Την αναζήτηση αποστολής tracking

•

2. Τη σύνθετη αναζήτηση αποστολών

3. Τον Υπολογισμό του κόστους

Όλες οι αποστολές θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση
για ποσό €30 ανά αποστολή, για καταστροφή ή απώλεια με ευθύνη του
αναδόχου.

ΕΔΕΤ Α.Ε.
Σελίδα 19 από 21

Παράρτημα 2 : Πόλεις της Ελλάδας με τμήμα Πανεπιστημίου ή/και ΤΕΙ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΓΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΛΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΡΑΜΑ
ΕΔΕΣΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΗΒΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΛΗΜΝΟΣ
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ΛΗΞΟΥΡΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΑΟΥΣΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΞΑΝΘΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΠΑΤΡΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΣΠΑΡΤΗ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΣΥΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ
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