
 
 

                   ΑΔΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά, 12/6/2017 
3η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     Αριθμ. Πρωτ.: 4653 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    ΠΡΟ 
Σαχ.Δ/νςη: Μαυριωτίςςησ   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Σαχ.Κώδικασ: 52 100 Καςτοριά 
Σηλζφωνο: 24673 50621,626 
Fax: 24673 50657 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ – 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΩΝ  ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΜΕ ΣΑΧΙ 

 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 
1. τθν 100/31-05-2017 απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου  
2. τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 άρκ. 118 
3. τθν αρικμ. 4613/12-06-2017 (ΑΔΑ: 69ΑΖ4690ΒΤ-Η1Ι) ανάλθψθ υποχρζωςθσ και δζςμευςθ 

πίςτωςθσ (νομικι δζςμευςθ) 
 

προβαίνει ςε ζρευνα αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθν ανάκεςθ υπηρεςιών μεταφοράσ – επιςτροφήσ με ΣΑΧΙ ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο Καςτοριάσ, των ιατρών που ςυνοδεφουν διακομιδζσ με αςθενοφόρα ΕΚΑΒ 
άλλων νομών. 
 
Η επιβίβαςθ των ιατρϊν προσ μεταφορά-επιςτροφι ςτο Γ.Ν. Καςτοριάσ  κα γίνεται: 

- ςτον κόμβο ιάτιςτασ (κζςθ Μπάρα) Ν. Κοηάνθσ ή  
- ςτον κόμβο Κοίλων Ν. Κοηάνθσ 

 
Προχπολογιςμόσ: 1.300,00 € με τον ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακφρωςησ: η χαμηλότερη τιμή. 

Προςφορά μποροφν να υποβάλλουν οι ςυνεταιριςμοί ιδιοκτθτϊν ΣΑΧΙ ι οι ιδιϊτεσ κάτοχοι 
ΕΔΧ, που λειτουργοφν και δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτο αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ 
υπθρεςίασ.  

Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ζναν φάκελο 
που κα αναγράφει τθ λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ που αφορά, κακϊσ και 
τα ςτοιχεία του αποςτολζα. τον φάκελο κα περιλαμβάνεται ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ 
τεχνικισ και ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορών: 26-6-2017 και ϊρα 14.30 μ.μ. ςτο Σμιμα 
Γραμματείασ του Νοςοκομείου, προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί. 
Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών: 27-6-2017 και ϊρα 12.00μ.μ. ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, όπου και κα γίνει θ αποςφράγιςθ αυτϊν από αρμόδια 
επιτροπι. 
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Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του 
Νοςοκομείου. 

Σο αποτζλεςμα κα κατακυρωκεί με απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου, το οποίο και κα 
λάβει τθν απόφαςθ για υπογραφι ετιςιασ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων, για τθν ανάκεςθ τθσ εν 
λόγω υπθρεςίασ. 

Α. Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 
1. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία κα δθλϊνεται: 
- Ότι λειτουργοφν και δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτο αντικείμενο τθσ υπό 

ανάκεςθσ υπθρεςίασ  
- Ότι το όχθμα κα είναι πάντα ςε ετοιμότθτα ςε κλιςθ του Νοςοκομείου 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου   
3. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο επαγγελματικοφ διπλϊματοσ  
4. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ ΣΑΧΙ   
5. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ άδεια κυκλοφορίασ του ΕΔΧ οχιματοσ 
6. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου του οχιματοσ 
7. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του πρόςφατου φφλλου τεχνικοφ ελζγχου (Κ.Σ.Ε.Ο.) 

 
Β. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

-  τθν τιμι μεταφοράσ ανά χιλιόμετρο από τθ κζςθ Μπάρα ζωσ το Γενικό 
Νοςοκομείο Καςτοριάσ. 

- τθν τιμι μεταφοράσ ανά χιλιόμετρο από τα Κοίλα ζωσ το Γενικό Νοςοκομείο 
Καςτοριάσ. 

ε κάκε περίπτωςθ οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τθν 
προκακοριςμζνθ χιλιομετρικι αποηθμίωςθ. 

 

 

Ο Διοικθτισ 

 

 

Αντωνιάδθσ Βαςίλειοσ 
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