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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ      ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΜΕ ΤΑΧΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
(CPV) 

Υπηρεσίες μεταφοράς Ιατρών - 60120000-5

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 2.600,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2020, 
ΚΑΕ: 829

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5-3-2020 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 14:30μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6-3-2020 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 19/13-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την υπ’  αριθμ.  1771/20-2-2020 (ΑΔΑ:ΩHH04690BY-ΣΑΝ) απόφαση ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης.
Προβαίνει  σε  συλλογή προσφορών με  σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς – επιστροφής με
ΤΑΧΙ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, των ιατρών που συνοδεύουν ασθενείς στις διακομιδές με
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ άλλων νομών.
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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν οι συνεταιρισμοί ιδιοκτητών ΤΑΧΙ ή οι ιδιώτες κάτοχοι ΕΔΧ, που
λειτουργούν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  (επί  ποινή  απόρριψης),  στην  ελληνική
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δυο  αντίγραφα.  Ένα  από  τα  αντίγραφα  ορίζεται  ως
πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
4. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
6. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
7. Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
8. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται ένας σφραγισμένος φάκελος τεχνικής
και ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς:

Α. Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην
οποία θα δηλώνεται:
 -Ότι λειτουργείτε και δραστηριοποιείστε νόμιμα στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας
-Ότι  θα  αναλάβετε  την  υποχρέωση  να  ανταποκρίνεσθε  σε  κλήση  από  ιατρό  του  Νοσοκομείου
Καστοριάς που επιστρέφει στο Νοσοκομείο έπειτα από διακομιδή ασθενή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
άλλου Νομού.  Η μεταφορά θα γίνεται  κατά προτεραιότητα και  με -το πρώτο διαθέσιμο όχημα.  Σε
συνεννόηση  με  τον  ιατρό  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  μεταφοράς  και  του  συνοδού  εξοπλισμού  (π.χ.
θερμοκοιτίδα,  φορητό αναπνευστήρα κ.τ.λ).  Η μεταφορά θα γίνεται  από τις  τοποθεσίες  στις  οποίες
αφήνουν τα ασθενοφόρα, τους ιατρούς του Νοσοκομείου κατά την επιστροφή τους στην έδρα τους.
-Να  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
-Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε   απόφαση
της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής   διαδικασίας
-Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

Β. Οικονομική προσφορά
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί η προσφερόμενη τιμή (με και χωρίς
τον ΦΠΑ) για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

1
Μεταφορά από κόμβο

Σιάτιστας (θέση Μπάρα) Ν.
Κοζάνης

45,00€

2
Μεταφορά από κόμβο
Κοίλων Ν. Κοζάνης

65,00€

3
Μεταφορά από Γρεβενά

(κέντρο ΕΚΑΒ)
65,00€
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Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.
H οικονομική  προσφορά  σας  θα  πρέπει  να  είναι  εντός  των  ορίων  του  προϋπολογισμού  και  η
προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτή του Π.Τ. της ΕΠΥ (εφόσον η υπηρεσία 

αντιστοιχίζεται  στο  Π.Τ.).  Σε  περίπτωση  που  κάποια  υπηρεσία  δεν  παρακολουθείται  από  το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

 Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  και  αξιολόγηση  οικονομικών
προσφορών.  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  τεχνικών  προσφορών  και  των  οικονομικών
προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων ( Τεχνική & Οικονομική Προσφορά) επικυρώνονται με
απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με
επιμέλεια  αυτής,  στους  προσφέροντες  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα,  απορρίπτεται  προσφορά  σε  κάθε  μία  από  τις  κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
3. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ.
4. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
5.  Προσφορά που  η προσφερόμενη  τιμή  υπερβαίνει  αυτή  του  Π.Τ.  της  ΕΠΥ (εφόσον  η  υπηρεσία
αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.).
6. Η οποία είναι υπό αίρεση
7.Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
8. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
9. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Κατά  της  πρόσκλησης,  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση
ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

  Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων
από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων
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παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
 Η  υποβολή  του  τιμολογίου  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών
υποχρεώσεων.
  Η προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  κατά  το  χρονικό  διάστημα  τυχόν  δικαστικών  ή  εξώδικων
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
  Ο  ανάδοχος  υπόκειται  στις  εκάστοτε  υπό  του  νόμου  οριζόμενες  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των  συμβατικών  υποχρεώσεων  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης. 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που εί-
ναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθε-
σμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγρα-
φή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδι-
κή όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για πα-
ροχή εξηγήσεων η κύρωση  της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

  Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
στοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβα-
τικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των
τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρ-
κειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως,
  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δι-
καστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016..

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής α/α

                                                                    Λαζάρου Χρήστος 
                                                             Δ/ντης Ιατρικής  Υπηρεσίας
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