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ΓΙΑ ΤΗΝ 
 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΜΑΤΩΝ» 

 
 

Προϋπολογισµού 3.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
 

για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ηλείας Ν. Μ. Πύργου για έξι (6) µήνες 

 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Γενικές πληροφορίες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  
 

3.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

• Τακτικός προϋπολογισµός του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. 
ΠΥΡΓΟΥ  : 3.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου  του 
ΦΠΑ. 
  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΞΙ (6)  ΜΗΝΕΣ 

 
1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού  
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η µεταφορά εγγράφων και δεµάτων του Γ. Ν Ηλείας, Ν.Μ. 
Πύργου , κατόπιν της υπ’ αριθ. 21ης/16-05-2016 Απόφασης ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου  Ηλείας. Η 
αναλυτική περιγραφή του προς ανάθεση έργου παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας. 
 
1.2 Προϋπολογισµός 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ανάθεση του έργου για την µεταφορά εγγράφων και δεµάτων 
του Γ.Ν Ηλείας Ν.Μ. Πύργου για έξι (6)  µήνες,  ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ  (€ #3.400,00#) συµπ. του ΦΠΑ. 
  
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου της 6ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τον µειοδότη για την παροχή του έργου θα είναι διάρκειας έξι (6) µηνών, ή µέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων του προϋπολογισµού. Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της 
προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προµηθειών τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών. Οι προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο της υπηρεσίας.   
∆ιεύθυνση έδρας: Συντριάδα Πύργου, Τ.Κ. 27 100 ,Τηλ.: 2621082784 ,Fax: 2621082378 
Πληροφορίες: κος Πουλιάσης Α., Γραφείο Προµηθειών Ν.Μ. Πύργου. 
 
1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από: 
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη 
Το Ν.2286/1995 Περί Προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων 
Το Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) όπως ισχύει σήµερα. 
To N.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005), άρθρο 35 
Το Ν.4052/2012. 
To N.  4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) 
To N.  4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) 
Την υπ’ αριθ.  21ης/16-05-2016 Απόφασης ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου  Ηλείας του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας 
 
1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 10 IOYNIOY   2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον 
της κατά το Νόµο ορισθείσης Επιτροπής. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 09  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 , ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 14:00 µ.µ. στην 
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έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Συντριάδα Πύργου Τ.Κ. 27 100 Πύργος, στο Γραφείο 
Προµηθειών. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 
2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
•∆ήλωση του νόµου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη 
λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν 
εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή 
ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι 
συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους 
εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
•Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για (α). συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, (β). 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). απάτη, 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας, 
- δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
πρέπει:  
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών.  
  Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε 
δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, 
ακύρωση -µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού.  
 

Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συµµετοχής να φέρει ηµεροµηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη  

 



 
Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου    σελ. 4 

 
 

Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το 
∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα 
υποβληθούν από τους συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύµφωνα µε τον παραπάνω 
Νόµο και την αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-
6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.  

 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω 

θεωρείται εκ παραδροµής και δεν λαµβάνεται υπόψη.  
 
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που 

κατατίθενται σύµφωνα µε τα προηγούµενα και στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή 
πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές 
κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  
 
3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  
3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα  
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε 
καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε 
αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα 
του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας. 
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από καθορισµένη ηµεροµηνία και 
ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Οργανισµό έγκαιρα.  
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
3.2 Περιεχόµενο προσφορών  
Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο 
αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  :       11516/30-05-2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/06/2016 
 
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 
1. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 
2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων 
το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα 
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έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, µε αρίθµηση του περιεχοµένου τους και 
αντίστοιχο ευρετήριο. 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή στην 
ελληνική γλώσσα. 
3. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 
στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προς ανάθεση 
έργο, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3. H Οικονοµική 
προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα εµπεριέχεται και σε συνυποβαλλόµενο ψηφιακό δίσκο (CD), 
εντός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς.  
 
Στις περιπτώσεις υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στο ΠΤ της Ε.Π.Υ. οι προσφερόµενες 
τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του παρατηρητηρίου.  
Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στο ΠΤ της Ε.Π.Υ., οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  
 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 
 
3.3 Ισχύς των Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τέσσερις (4) µήνες από 
την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον 
ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας πριν από τη λήξη της.  
 
4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών 
4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
4.1.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού στις 10/06/2016  και ώρα 10:00 π.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας. 
4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων που πληρούν 
απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο µέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της 
προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων 
-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.  
Μειοδότης του διαγωνισµού θα αναδειχθεί ο προσφέρων τις χαµηλότερες τιµές για την πλειοψηφία 
των προορισµών του Παραρτήµατος Ι του Μέρους Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / 
φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση 
Οικονοµικής Προσφοράς). 
 
 
4.2 Απόρριψη προσφορών 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 
και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται 
αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών 
που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 
συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 
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Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 
 
4.3  Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1 
του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. 
Ηλείας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Η 
αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα 
µε τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του Π.∆. 118/2007 και την κείµενη νοµοθεσία. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 
παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από 
την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον Οργανισµό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε 
ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς 
αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε τα είδη που 
έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα 
έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 
5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις 
 
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και του  προµηθευτή  θα υπογραφεί σύµβαση σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική 
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, 
θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο 
της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή 
πασίδηλων παραδροµών.  
Η  σύµβαση  που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για έξι (6) µήνες  από την υπογραφή της. Η σύµβαση 
είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον οι υπηρεσίες αυτές χορηγηθούν από ∆ηµόσια 
Υπηρεσία, ή για τις υπηρεσίες αυτές υπογραφεί σύµβαση από αρµόδια Υπουργεία, ή ολοκληρωθεί ο 
σχετικός διαγωνισµός από το ΠΠΥΥ 2014. Το Νοσοκοµείο, αρµοδιότητας 6ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας, διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την ισχύ της σύµβασης που θα καταρτιστεί στον 
παρόντα διαγωνισµό, µετά την έναρξη ισχύος νέας σύµβασης για την αντίστοιχη υπηρεσία βάσει του 
Ν.2955/01. 
Ο υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει κατόπιν σχετικής 
ειδοποίησης για υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του έργου και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. 
Αν ο ανάδοχος δεν παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης , κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 
περίπτωση, το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον 
επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή  λαµβάνεται  εις βάρος του έκπτωτου 
και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Οργανισµού. 
 
5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 
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Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που  
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν  
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τµηµατικής παράδοσης.  
Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν και κάθε δαπάνη 
απαιτούµενη για ολοκλήρωση του έργου. 
 
5.3 ∆ιαδικασία παροχής υπηρεσιών 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο που θα υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη έγκαιρης παροχής υπηρεσιών θα επιβληθούν στον µειοδότη 
κυρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 
Η ποιοτική και ποσοτική παροχή των υπηρεσιών θα ελέγχεται από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Νοσοκοµείου. 
 
5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου 
Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του αναδόχου που 
απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας 
Ν.Μ. Πύργου σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.  
 
5.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 
Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα ένστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.118/07. 
Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα ένδικης προσφυγής , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2522/97. 
Για το παραδεκτό της ένστασης , σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007, προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους , το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το παράβολο 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) «Παράβολα από 
κάθε αιτία». 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών & Ανάπτυξης µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών(Ν.3377/05). 
Ακολουθεί παράρτηµα µε τα προς παροχή υπηρεσίες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που συνοδεύει 
την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις – προδιαγραφές : 
 
Να διαθέτει οργανωµένο δίκτυο διανοµής και µεταφορών ικανό να καλύψει τις ανάγκες  σε 
διακίνηση εγγράφων και δεµάτων σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
 
Να είναι ιδιοκτήτης  ενός ικανοποιητικού αριθµού µεταφορικών µέσων ώστε να ικανοποιεί τις 
ανάγκες του Νοσοκοµείου. 
 
Να είναι εξοπλισµένη µε µηχανογραφικό / ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης 
της διακινούµενης αλληλογραφίας 
 
Να είναι ικανή να ανταποκρίνεται αυθηµερόν στις κλήσεις για αποστολή ειδών και αλληλογραφίας 
 
Να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή των διακινουµένων 
 
Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχό του. 
 
Να εκδίδει τουλάχιστον µηνιαία  κατάσταση ελέγχου παραλαβών η οποία θα πρέπει να παραδίδεται 
στο αρµόδιο Τµήµα του Νοσοκοµείου. 
 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να πληρούν όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις –         
προδιαγραφές και να αποδεικνύουν τούτο στην προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Η προσφορά που θα δοθεί θα πρέπει να είναι αναλυτική και να αναφέρεται στα εξής: 
 
Υπηρεσίες Ταχυµεταφορών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

1 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) έως 2 κιλά  
και 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) άνω των 2 κιλών 

2 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) έως 2 κιλά  
και 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)άνω των 2 κιλών 

3 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά  
και  
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 κιλών  

4 
Α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) έως 2 κιλά και  
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ) άνω των 2 
κιλών 



 
Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου    σελ. 9 

 
 

 
 
 
 Υποσηµείωση: Το συνολικό ποσό των αποστολών των εγγράφων και των δεµάτων που θα 
µεταφέρονται στο προαναφερθέν διάστηµα των έξι (6) µηνών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 
των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ #3.400,00#) συµπ. του ΦΠΑ. για το Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ. 
Πύργου. 
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