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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως έγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και
Λαμίας και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 01-01-2020 έως 31-12-2021, συνολικού προϋπολογισμού
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη για την σύμβαση που θα προκύψει βαρύνει τον ΚΑΕ 0824 α του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας αντίστοιχα για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 και η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται
σε δύο (2) έτη (1/1/2020-31/12/2021) ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης (ήτοι 74.400,00€
με Φ.Π.Α. 24%).
CPV: 64110000-0
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατά το άρθ. 121 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 που τροποποιεί
άρθρα του Ν. 4412/2016 και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 06-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00:00.
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη ,άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα αυτής της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Η περίληψη αυτής παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ημερομηνία Διενέργειας: 06-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 05-09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Το πλήρες σώμα αυτής Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή εφαρμογή του του
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.uth.gr.
Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74648.
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