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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡ  ΑΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ      ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑΧΙ,      ΑΠΟ ΤΟ  ΠΠΔΕ 2018  

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την 36/26-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
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.
Κωδικός  CPV: 60120000-5
Προϋπολογισμός: 2.600,00 € με ΦΠΑ 24%.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή).

Δημοσιότητα της πρόσκλησης:Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.kastoriahospital.gr

Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών: 2-4-2019  ημέρα Τρίτη
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 3-4-2019 και ώρα 14.30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 4-4-2019 και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0829

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 ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που θα
αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα στοιχεία του
αποστολέα.  Στον  φάκελο  θα  περιλαμβάνεται  ένας  σφραγισμένος  φάκελος  τεχνικής και  ένας
σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.

http://www.kastoriahospital.gr/
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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 δραστηριοποιείσθε 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.  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

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 ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

1
Μεταφορά από κόμβο Σιάτιστας

(θέση Μπάρα) Ν. Κοζάνης

2
Μεταφορά από κόμβο Κοίλων Ν.

Κοζάνης

3
Μεταφορά από Γρεβενά (κέντρο

ΕΚΑΒ)

Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των
προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές.
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.

Γ. Κατακύρωση
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα
λάβει την τελική απόφαση για την υπογραφή σύμβασης.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός  (1) έτους.
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€).
Xρόνος εξόφλησης: εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

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

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος
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