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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   Θεσσαλονίκη 23-5-2022
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  Αριθ. πρωτ: 6716
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα :             Οικονομικού
Γραφείο:           Προμηθειών
Πληροφορίες: Τζήμα Δ.-  Γούλη Ε. 
Τηλέφωνο :     2313 304 461/464 
Email:               promagpavlos@outlook.com

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2022-04/ΣΠ
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ» CPV: 64121200-2

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υπηρεσία  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΔΕΜΑΤΩΝ)»  CPV:  64121200-2,  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ,
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  6.500,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%,  με   μονομερές
δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό των  6.500,00€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  κατόπιν  απόφασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής, με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει
τιμής,  σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του
Διαχειριστικού έτους 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
                
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.  Ο  ν.  4412  (ΦΕΚ 147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».         

 Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1.  H  με  αριθ.  ΕΗΔ1/11ης  ΣΥΝ/29-04-2022  (ΑΔΑ:ΨΓ8Λ46906Ι-7ΛΠ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του
Νοσοκομείου  έγκρισης  του  Τέταρτου  Υποβληθέντα  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών
Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022.

2. Η αριθμ. 1739/18-11-2021 Πράξη Διοικητή, περί ορισμού 3μελούς επιτροπής σύνταξης τεχνικών
Προδιαγραφών.
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3. Το αριθ. 20277/09-12-2021 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.

4. H με αριθ. Β3/2ης ΣΥΝ/26-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΜ746906Ι-ΒΕΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος
Παύλος, με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 20277/09-12-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η
διενέργεια  συλλογής  προσφορών  για  την  υπηρεσία  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΔΕΜΑΤΩΝ)»  CPV:  64121200-2 προϋπολογισθείσας  δαπάνης  6.500,00€  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και
τιμές, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του
Διαχειριστικού έτους 2022.

5. H απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 243/10-02-2022 (ΑΔΑ:6Λ2746906Ι-ΓΗ3 με
α/α 275 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0831.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει  σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  118  του  ν.  4412/2016,  για  την  υπηρεσία  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΔΕΜΑΤΩΝ»  CPV:  64121200-2,  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ,  προϋπολογισθείσας
δαπάνης  6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  με  μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για
ένα  ακόμα  έτος  με  τους  ίδιους  όρους  και  το  ίδιο  ποσό των  6.500,00€  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.  κατόπιν  απόφασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής, με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή  του
Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Διαχειριστικού  έτους
2022.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
118 του ν. 4412/2016.

Αριθμός διαγωνισμού 2022-04/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ)»
Κωδικός CPV 64121200-2
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ 
ΦΠΑ

5.241,94€ χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 0831.01
Έναρξη υποβολής προσφορών Τετάρτη  25-05-2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών

Δευτέρα 06-06-2022, ώρα 14:30μ.μ

Τόπος – τρόπος υποβολής 
προσφορών

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
(Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο 
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).

Χρόνος διενέργειας Τρίτη  07-06-2022, ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 

Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος 

με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό των 6.500,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% κατόπιν απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 365 ημέρες.
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης 
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ)»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων των πελατών της (αποστολέων)
από το σημείο παραλαβής ή κατάθεσής τους μέχρι το σημείο επίδοσης τους (η επίδοση θα γίνεται
στον ίδιο τον παραλήπτη ή σε όποιον άλλο βρεθεί στη διεύθυνση αυτού) με τη μέγιστη δυνατή
ταχύτητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με αντάλλαγμα που ορίζεται στη
συναφθείσα σύμβαση.

Η υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα παραλαμβάνει καθημερινά ή μετά από τηλεφωνική κλήση από το
εκάστοτε τμήμα - γραφείο από την έδρα της υπηρεσίας (Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ), εντός της ημέρας, τα
προς  αποστολή αντικείμενα,  έναντι  απόδειξης  και  για  την  εξυπηρέτηση  αυστηρά  υπηρεσιακών
αναγκών.

Επίσης ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει:

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

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 ανταποκρίνεται αυθημερόν στις κλήσεις για αποστολή ειδών και αλληλογραφίας.

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

5. Να παρέχει μηχανογραφικό/ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της 
διακινούμενης αλληλογραφίας.

6. Να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή των διακινούμενων.

7. Να προσφέρει ανώτερο χρόνο παράδοσης για τα αντικείμενα εντός του Νομού της έδρας του 
Νοσοκομείου πέντε (5) ώρες μετά το χρόνο παραλαβής από την Υπηρεσία. 

8. Να προσφέρει ανώτερο χρόνο παράδοσης για την υπόλοιπη Ελλάδα την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

9. Να προσφέρει ανώτερο χρόνο παράδοσης για τις δυσπρόσιτες και τις νησιωτικές περιοχές της 
Ελλάδας τρεις ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αντικειμένου από την έδρα του 
Νοσοκομείου.

10. Να λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο τουλάχιστον 08:00-20:00 καθημερινά.

11. Να επιστρέφει άμεσα και το ανώτερο με την αντίστοιχη χρέωση αποστολής, στην υπηρεσία, την 
αλληλογραφία που δεν παραδίδεται στους παραλήπτες, συμπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου 
στην οποία θα αναγράφεται η κατ’ εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης, άγνωστος 
παραλήπτης κλπ.).
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12. Να επισυνάπτει στο σχετικό τιμολόγιο, σε μηνιαία βάση, συνοπτική και αναλυτική κατάσταση, 
στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής, ο παραλήπτης, ο τόπος 
προορισμού και το βάρος κάθε αντικειμένου και από την οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό του 
τιμολογίου.

13. Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO ή αντίστοιχο του.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το Νοσοκομείο θα εγγυάται ότι είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των παραδοθέντων για αποστολή
αντικειμένων ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του νομίμου κατόχου των εν λόγω αντικειμένων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από Συνοδευτικό Ταχυμεταφοράς, το οποίο θα φέρει μοναδικό
αριθμό και γραμμικό κώδικα, καθώς και όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης αποστολής (στοιχεία
ταυτοποίησης  αποστολής),  τα  οποία θα  καταχωρούνται  στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα του
αναδόχου για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό της αποστολής σε όλα τα στάδια διακίνησής
της  μέχρι  και  την παράδοσή της  στον  παραλήπτη.  Το ΣΥ.ΤΑ.  είναι  έγγραφο-συμφωνία (ατομική
σύμβαση)  και  αποδεικτικό  παραλαβής,  δεσμευτικό,  μη  διαπραγματεύσιμο  και  δεν  αποτελεί
φορολογικό στοιχείο.

Το  Νοσοκομείο  υποχρεούται  να  περιγράφει  με  σαφήνεια  και  πληρότητα  το  περιεχόμενο  του
αποστελλόμενου αντικειμένου στο παρόν ΣΥ.ΤΑ., ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ευπαθές ή εύθραυστο.
Επίσης, το Νοσοκομείο εγγυάται ότι: α) Το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου είναι
αυτό που περιγράφει, β) έχουν σημειωθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ιδίου, καθώς και
του παραλήπτη και γ) το αποστελλόμενο αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται
η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ή/και να
διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή αντικειμένων, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες
στο παρόν υποχρεώσεις,  ενώ στην ίδια περίπτωση το Νοσοκομείο αναλαμβάνει  την υποχρέωση
καταβολής όλων των πρόσθετων εξόδων που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση,
την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων αυτών.

Το Νοσοκομείο θα έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας
των αντικειμένων, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Εάν το περιεχόμενο των αντικειμένων κατά τη
μεταφορά  και  διαχείρισή  τους  υποστεί  ζημία,  οφειλόμενη  στη  μη  ασφαλή  και  ενδεδειγμένη
συσκευασία τους,  ο  Ανάδοχος απαλλάσσεται  από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης  της
ζημίας αυτής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή: α) μερικής η ολικής απώλειας, β) ζημιών ή φθορών. Είναι υπεύθυνος από την παραλαβή
έως την  παράδοση των αντικειμένων  για  κάθε  ζημία  ή βλάβη  των φακέλων,  δεμάτων,  για  την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία
της εκτέλεσης της εργασίας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ειδικότερα να δηλώνεται όπωσδήποτε η ασφάλιση των αποστολών και η αποζημίωση αυτών των
αντικειμένων ( φάκελοι, δέματα), σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αυτών. 

Ο χρυσός, το ασήμι, οι πολύτιμοι λίθοι, τα πολύτιμα μέταλλα θα μπορούν να αποσταλούν παρά
μόνο ως αντικείμενα «Δηλωμένης Αξίας», με ειδική δήλωση και ειδική ασφάλιση.

Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου των αποστελλόμενων αντικειμένων από
υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση.

Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειμένου δηλωμένης αξίας, η αποζημίωση ανέρχεται
στο ύψος της δηλωθείσας αξίας.

Εάν ένα αντικείμενο επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσης του είναι αποδεδειγμένα άγνωστη, το
Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.
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Σε  περίπτωση  καθυστερημένης  επίδοσης,  που  οφείλεται  αποδεδειγμένα  και  αποκλειστικά  σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και,
σε  περίπτωση  που  η  καθυστέρηση  υπερβαίνει  το  πενταπλάσιο  του  συμφωνημένου  χρόνου
επίδοσης,  επιπλέον  επιστροφή  του  καταβληθέντος  ταχυδρομικού  τέλους  για  τη  συγκεκριμένη
αποστολή.

Η αίτηση για την άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος από το χρήστη πρέπει να υποβληθεί εγγράφως
στην  Εταιρεία  μέσα  στην  αποκλειστική  προθεσμία  των  έξι  (6)  μηνών  από  την  επομένη  της
ημερομηνίας  κατάθεσης  του  αντικειμένου  για  αποστολή.  Απαραίτητη  είναι  η  προσκόμιση  του
πρωτότυπου ΣΥ.ΤΑ.

Σε  πολλαπλή  αποστολή,  όπου  αποστέλλονται  πολλά  αντικείμενα  ταχυμεταφοράς  προς  έναν
παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει
διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται χωριστά.

Οι  αποζημιώσεις  των  ανωτέρω  περιπτώσεων  καταβάλλονται  στο  Νοσοκομείο  ή,  αν  αυτός
παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η αποζημίωση
για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά.

Η  εκάστοτε  καταβαλλόμενη  αποζημίωση  για  ολική  απώλεια,  κλοπή  ή  καταστροφή  φακέλου  ή
δέματος ισούται με την πραγματική αξία του απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος, όπως
αυτή αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα.

Σε  περίπτωση  παραλείψεων,  μη  κανονικής  παράδοσης  κ.λ.π.  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  ο
τελευταίος υποχρεούται να επαναλάβει το δρομολόγιο με δικά του έξοδα.

Κανένας  αντιπρόσωπος,  υπάλληλος  ή  εκπρόσωπος  του  Αναδόχου  ή  το  Νοσοκομείο  δεν  έχει
δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της συναφθεισας σύμβασης.

Οι αποστολές απαγορεύεται να περιέχουν τα εξής: Εκρηκτικές ύλες, Εύφλεκτα υλικά, Ραδιενεργά
υλικά,  Διαβρωτικές  ουσίες,  Αέρια,  Ναρκωτικές  ουσίες,  Δηλητήρια,  Αρχαιότητες,  Έργα  τέχνης,
Τρόφιμα αλλοιώσιμα, Ζώντα ή νεκρά ζώα, Φυτά και γενικά αντικείμενα, που από τη φύση τους ή
εξ΄αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέφουν άλλα
αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙATA.

Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερόμενων αντικειμένων, ο ανάδοχος
δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει,
ακόμη και να το ανοίξει.

Ο κύκλος των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να ξεπερνά
την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών προτείνεται να γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά
- τιμή (T). Ως προσφορά-τιμή σύγκρισης λαμβάνεται αυτή που θα προκύψει από τον ακόλουθο 
μαθηματικό τύπο: 

T = (α1 Χ 25%) + (α2 Χ 73%) + (α3 Χ 0,5%) + (β1 Χ 0,5%) + (β2 Χ 0,5%) + [(γ1+γ2+γ3+γ4) Χ 0,5%] όπου: 

α1: Η τιμή μονάδος για αντικείμενα ως δύο κιλά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα εντός 
Νομού. 

α2: τιμή μονάδος για αντικείμενα ως δύο κιλά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. 

α3: τιμή μονάδος για αντικείμενα ως δύο κιλά με παράδοση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός Νομού. 
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β1: τιμή για κάθε κιλό πέραν των δύο κιλών για αντικείμενα με παράδοση την ίδια ή την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα εντός Νομού. 

β2: τιμή για κάθε κιλό πέραν των δύο κιλών για αντικείμενα με παράδοση την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα.

γ1: Επίδοση σε Προκαθορισμένη Ώρα, σε επιλεγμένους προορισμούς 

γ2: Επίδοση με Ειδική Διαχείριση (απόδειξη παραλαβής και επιστροφή Δελτίου Αποστολής)

γ3: Επίδοση-Παραλαβή Σάββατο

γ4: Εντολή Παραλαβής (αριθμός Πρωτοκόλλου κλπ.)

Η οικονομική, επομένως, προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τιμές, όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω και οι οποίες θα πρέπει να υπολογίζονται άνευ Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τον όρο αντικείμενα νοείται κάθε επιχειρησιακό έγγραφο ή δέμα που 
παραδίδεται στην ανάδοχο Εταιρία προς αποστολή

Καμία χρέωση πέρα των ανωτέρω ή αυτών που θα περιγράφονται στη συναφθείσα, μεταξύ του
Νοσοκομείου και του Αναδόχου, σύμβαση, δε θα είναι αποδεκτή..

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ.
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας
(πρωτόκολλο), μέχρι και την Δευτέρα 06-06-2022, ώρα 14:30 μ.μ

Ο  τίτλος:  φάκελος  προσφοράς  για  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τις  υπηρεσίες
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ)» CPV: 64121200-2.
 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2022-04/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρείας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:
α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός  φορέας,   από το οποίο προκύπτει  ότι  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της παρ.  1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β)  Για την καταβολή φόρων,  εφόσον είναι  σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
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γ)  Για  την  καταβολή εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  πιστοποιητικά που  εκδίδονται  από την
αρμόδια,  κατά  περίπτωση,  αρχή  του  ελληνικού  κράτους,  εφόσον  είναι  σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο
υποβολής τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

δ)  Πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  –  αριθμός
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ  (παρ. 2  άρθρου 75) του Παραρτήματος  XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους
κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  οι  εκάστοτε  τροποποιήσεις  του  καταστατικού,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ
σύστασης  και  εκπροσώπησης  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
διαγωνιζομένου)

στ)  Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά
Ο  φάκελος  της  προσφοράς  θα  περιέχει  την  οικονομοτεχνική  προσφορά,  δηλαδή  τα  τεχνικά
στοιχεία  της  προσφοράς  που  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ) » 

CPV 64121200-2

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

α1 Η τιμή μονάδος για αντικείμενα ως δύο κιλά με παράδοση την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα εντός Νομού.

α2
Η τιμή μονάδος για αντικείμενα ως δύο κιλά με παράδοση την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

α3
Η τιμή μονάδος για αντικείμενα ως δύο κιλά με παράδοση την ίδια
εργάσιμη ημέρα εντός Νομού. 

β1
Η τιμή για κάθε κιλό πέραν των δύο κιλών για αντικείμενα με 
παράδοση την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εντός Νομού.

β2
Η τιμή για κάθε κιλό πέραν των δύο κιλών για αντικείμενα με 
παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
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γ1 Η επίδοση σε Προκαθορισμένη Ώρα, σε επιλεγμένους 
προορισμούς.

γ2
Η επίδοση με Ειδική Διαχείριση (απόδειξη παραλαβής και 
επιστροφή Δελτίου Αποστολής).

γ3 Η επίδοση-Παραλαβή Σάββατο.

γ4 Η εντολή Παραλαβής (αριθμός Πρωτοκόλλου κλπ.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 550-550

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται
ξεχωριστά.
Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του
ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 07 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00π.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει  τις  προσφορές στον  ορισμένο από την παρούσα χρόνο και
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για
τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής,
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Επισημαίνεται  ότι  αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος  αξίας  ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά  σφάλματα  η  Επιτροπή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε  περίπτωση  ισοτιμίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των
υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Η συνολική δαπάνη κατακύρωσης θα ισούται με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της πρόσκλησης.

Για δημόσιες  συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί
απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή
παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  καθώς  και  την  αναστολή  εκτέλεσης,  ενώπιον  του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα
45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η
προηγούμενη  άσκηση  άλλης  ειδικής  ή  ενδικοφανούς  διοικητικής  προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το
πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης
από  τους  υποψήφιους  μαζί  με  τις  προσφορές  τους,  δε  δημιουργεί  καμία  δέσμευση  για  την
αναθέτουσα αρχή. 
Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1)  έτους.
Το Νοσοκομείο μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης που θα συναφθεί,  κατόπιν απόφασης του
ιδίου ,διατηρεί με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος  με τους ίδιους όρους και
τιμή.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ως τόπος παραλαβής - παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ.
55134 Θεσσαλονίκη.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  από  την  υπογραφή  της  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη
μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
 Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  στο
διαδίκτυο  και  συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)
http://www.agpavlos.gr./ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Επισημαίνεται
ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να
ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι
διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  Πρόσκληση  από  την  ιστοσελίδα  του
νοσοκομείου μας http://   www.agpavlos.gr  .   

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                    ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ
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