
                ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 21/01/2019
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 556
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο: 24673 50621
Fax: 24673 50657
email: prom1@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 268/28-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118
Προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την ανάθεση των  Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Κωδικός CPV: 64110000-0
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € με τον ΦΠΑ.
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 λήξης υποβολής προσφορών:  07-02-2019 και ώρα 14.30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας
του Νοσοκομείου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  08-02-2019 και ώρα 12.00μ.μ.  στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,
KAE 0829.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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  κυρίως  φάκελο  θα  περιλαμβάνεται  ένας  σφραγισμένος  φάκελος  τεχνικής
προσφοράς  και ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς . 

Α. Τεχνική προσφορά
1. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί πλήρης τεχνική περιγραφή στην
ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις
τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  λοιπούς  όρους  της  διακήρυξης  όσο  και  τα  συνυποβαλλόμενα
prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
2.  Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνει: α) ότι η προσφορά του πληροί
πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ότι η προσφορά του ισχύει για
διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών ήτοι (6 μήνες).
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με βάση τις κάτωθι απαιτούμενες προδιαγραφές:
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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 προσκομίσει βεβαίωση γι’ αυτό.

2. Να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO  9001
3. 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. 

4. Να μην χρεώνει χιλιομετρικές επιβαρύνσεις σε κανένα προορισμό της Ελλάδος. 
5. 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. 
6. Ο χρόνος παράδοσης για την υπόλοιπη Ελλάδα δηλ εκτός της πόλης της έδρας μας θα πρέπει να

είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
7. 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. 

8. Το σύστημα ανίχνευσης των αποστολών θα πρέπει να είναι σύγχρονο, έτσι ώστε να ξέρουμε ανά
πάσα στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσής τους. 

9. Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα πρέπει να λειτουργεί πρωί και απόγευμα . 
10. Όλες οι αποστολές θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες 
11. 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. 

12. Για τα επείγοντα θέματα σε απεργιακή φάση δε θα μένει ακάλυπτο το Νοσοκομείο.
13. Οι συσκευασίες  με  φάρμακα που  προορίζονται  για το Φαρμακείο  του Νοσοκομείου  πρέπει  να

παραδίδονται  άμεσα, το  αργότερο  την επόμενη  μέρα από την παραλαβή  τους  και μέχρι τις
11:00 π.μ.

14. Για  τα  φάρμακα  που  έχουν  επισήμανση  «ΕΙΔΗ  ΨΥΓΕΙΟΥ»,  θα  πρέπει  η  αλυσίδα  ψύξης  να
διατηρείται  μέχρι  την  παραλαβή  του  φαρμάκου   από  τον  παραλήπτη  και  να  παραδίδονται
εγκαίρως  και κατά προτεραιότητα  σε αυτόν.

Β. Οικονομική προσφορά
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθούν οι προσφερόμενες τιμές  (με
και χωρίς τον ΦΠΑ) για την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών.
    • Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. 
    • Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι υπό
ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 
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    • Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Αποκλείεται  οποιαδήποτε  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  αξίωση  του
αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι την οριστική
παροχή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.
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.

Γ. Κατακύρωση
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.
Ο προμηθευτής θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει  σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο θα περιληφθεί:
1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της.  Το ύψος της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Η  πληρωµή  θα  γίνει  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος
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