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Αθήνα,  28.09.2018 

Αρ. Πρωτ.: 11161

 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) για την 

ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς - κωδ. ΟΠΣ: 5008057. 

Σε απάντηση του υπ’αρ. πρωτ. 11113/27.09.2018 ερωτήματος επί της υπ’αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑ: 

6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με 

κωδ. ΟΠΣ: 5008057, διευκρινίζονται τα εξής:  

 

Ερώτηση 1: 

«Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς, στις ζητούμενες υπηρεσίες με α/α : 

- 2. Προς/Από Χερσαίους προορισμούς από/προς το Ι.Ε.Π.: Την ίδια μέρα 

Αναγράφοντας «Την ίδια μέρα» τι εννοείτε ; παραλαβή και επίδοση του αντικειμένου την ίδια μέρα με 

«Αυθημερόν Επίδοση»;» 

 

Διευκρίνηση:  

Η ζητούμενη υπηρεσία «2. Προς/Από Χερσαίους προορισμούς από/προς το Ι.Ε.Π.: Την ίδια μέρα»  αφορά 

στην αποστολή και παραλαβή φακέλου/δέματος αποκλειστικά εντός της περιφέρειας Αττικής με αυθημερόν 

επίδοση. 

 

Ερώτηση 2: 

«Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς, στις ζητούμενες υπηρεσίες με α/α : 

- 5. Προς/Από Νησιωτικούς προορισμούς από/προς το Ι.Ε.Π.: Την ίδια μέρα 
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Αναγράφοντας «Την ίδια μέρα» τι εννοείτε ; παραλαβή και επίδοση του αντικειμένου την ίδια μέρα με 

«Αυθημερόν Επίδοση»;» 

 

Διευκρίνηση:  

Η ζητούμενη υπηρεσία «- 5. Προς/Από Νησιωτικούς προορισμούς από/προς το Ι.Ε.Π.: Την ίδια μέρα» αφορά 

στην αποστολή και παραλαβή φακέλου/δέματος αποκλειστικά στα Επιμορφωτικά Κέντρα Σαλαμίνας και 

Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής με αυθημερόν επίδοση.  

 

Ερώτηση 3:  

«Επίσης θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι στην στήλη «Τιμή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ (€) >2kg (Β)», του 

πίνακα οικονομικής προσφοράς, εννοείτε την τιμή για κάθε επιπλέον κιλό πέραν των (2) δύο.» 

 

Διευκρίνιση:  

Θα αναγραφεί η τιμή για κάθε επιπλέον κιλό πέρα των δύο (2). 

 

Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής: http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/diagonismoi  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΑΣ 
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