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 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 3582 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης 

Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά 

Τηλέφωνο: 24673 50621,626,612 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για την 

ανάθεση υπηρεσιών Ταχυμεταφορών – CPV 79571000-7. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση υπηρεσιών Ταχυμεταφορών – CPV 

79571000-7 για λογαριασμό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, αναρτώνται στο διαδίκτυο 

για πρώτη διαβούλευση σήμερα, Πέμπτη 2/6/2016, στην ιστοσελίδα www.kastoriahospital.gr. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του νοσοκομείου και να υποβάλλουν τις 

όποιες παρατηρήσεις τους επί των προδιαγραφών αυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

prom3@kastoriahospital.gr, μέχρι την Παρασκευή 10/6/2016. 

 

 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

1 Διακίνηση Αλληλογραφίας φακέλων μέχρι 2 κιλά                                                         2.100    

 

 

 

 

 

 

 

       Ο Διοικητής α.α. 

 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Για «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν δέματα (Ταχυμεταφορές)» (κωδικό CPV 
64110000-0) 

 
Αντικείμενο διαγωνισμού  
Ο ανάδοχος του έργου καλείται να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες ταχείας και άμεσης 

διαβίβασης των αντικειμένων από και προς τα σημεία αποστολών. Η υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς θα παραλαμβάνει καθημερινά ή μετά από τηλεφωνική κλήση ΜΟΝΟ από το 

τμήμα – γραφείο Γραμματείας από την έδρα της υπηρεσίας (Γ.Ν. Καστοριάς), εντός της 

ημέρας, τα προς αποστολή αντικείμενα από 8:00πμ – 15:00μμ, έναντι απόδειξης. 

Επίσης ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει: 

1. Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

& Ταχυδρομείων) και να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας 

κατά ISO  

2. Να έχει δίκτυο καταστημάτων ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους πανελλαδικά ή 

τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας και προς απόδειξη της 

ύπαρξης του σχετικού δικτύου απαιτείται η κατάθεση πίνακα των καταστημάτων και 

αντιπροσώπων που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια.  

3. Να μην χρεώνει χιλιομετρικές επιβαρύνσεις σε κανένα προορισμό της Ελλάδος.  

4. Ο χρόνος παράδοσης για τα ενταύθα (εντός του Νομού της έδρας μας) θα πρέπει να 

είναι τέσσερεις (4) ώρες μετά το χρόνο παραλαβής από την Υπηρεσία.  

5. Ο χρόνος παράδοσης για την υπόλοιπη Ελλάδα δηλ εκτός της πόλης της έδρας μας 

θα πρέπει να είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

6. Ο χρόνος παράδοσης για τις δυσπρόσιτες και τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας θα 

πρέπει να είναι εντός δύο (2) ημερών ή το αργότερο έως τρεις ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής του αντικειμένου από την έδρα μας.  

7. Το σύστημα ανίχνευσης των αποστολών θα πρέπει να είναι σύγχρονο, έτσι ώστε να 

ξέρουμε ανά πάσα στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσής τους.  

8. Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα πρέπει να λειτουργεί πρωί και απόγευμα.  

9. Όλες οι αποστολές θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες  

10. Η τιμή παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης χωρίς να δικαιούται ο 

Ανάδοχος να ζητήσει αναθεώρησή της ενώ το σχετικό τιμολόγιο απαιτείται να 

συνοδεύεται από συνοπτική και αναλυτική κατάσταση από την οποία θα προκύπτει το 

συνολικό ποσό του τιμολογίου.  

11. Για τα επείγοντα θέματα σε απεργιακή φάση δε θα μένει ακάλυπτο το Νοσοκομείο. 

 
  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       Καστοριά, 30/05/2016 
 
1.ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

2.ΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 


