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            Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 1
o
 /Θέμα 20

ο
/25-

06-2019 (Έκτακτο), Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία : Παροχής Υπηρεσιών    

Μεταφοράς Ασθενών,  προϋπολογιστικής δαπάνης 19.970,87€  συν Φ.Π.Α. με 

κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 

με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016  & σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 

του ν. 4605/2019 (Α52) αρθ. 43,  καθώς και τον ν.  4412/16 αρ. 20. (CPV: 

85141200-1) και ΚΑΕ 0419 .  
          Καλεί τους ενδιαφερόμενους εφόσον ανήκουν, σύμφωνα με το ν. 4412/16 αρ. 

20, είτε σε: - Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 

άρθρου 12 του Ν.2716/1999, όπως ισχύει με τις διατάξεις  του ν. 4430/16, είτε σε  

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Ένταξης ( ΚΟΙΝΣΕΠ) της περίπτωσης 

α΄ της παρ. 2 του άρθρου  2 του ν. 4019/2011 όπως ισχύει με τις διατάξεις του . 

4430/16, για την υποβολή κλειστών προσφορών   στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 08-07-19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

μ.μ. 

 

          Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 09-07-19 ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00. 

           Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  
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          Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 

Φάκελο  σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 

         Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτ. της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

        Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 

- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού,: 

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά- ειδικοί όροι,  από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη 

των απαιτήσεων της πρόσκλησης 

 

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί 

ποινή απόρριψης, τα κάτωθι  :  

     Την οικονομική προσφορά  - κοστολόγηση έργου για πέντε 5 μήνες (κόστος 

εργασίας- διοικητικό κόστος περιθώριο κέρδους για τον ανάδοχο)  

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η τιμή  του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ  ανά μονάδα. 

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

    

                               Ειδική όροι – τεχν. χαρακτηριστικά 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών  μεταφοράς ασθενών.    

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως 

αυτή ορίζεται από τους κείμενους νόμους και διατάξεις. 
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Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Αναδόχου αποχωρήσει από αυτήν ή λύσει τη 

συνεργασία μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα 

μέχρι την αποχώρηση του, θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του και αφετέρου να 

αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων, μετά από έγκριση της αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες και να καλύπτει 

τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

έναντι στο Νοσοκομείο. 

Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των προϊσταμένων της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Να είναι ηλικίας από 22-45 ετών  και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεταφοράς 

βαρέων ασθενών. 

Τρία άτομα 8ωρης απασχόλησης 5ήμερης εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες 

ανάγκες των ασθενών του Νοσοκομείου. 

Θα απασχοληθούν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία 

  
   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται ως εξής:  

Τρία  (3) άτομα  , 8ωρης απασχόλησης, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα  προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες     παροχής υπηρεσιών  Μεταφοράς Ασθενών  του  Γ. Νοσοκομείου  

Καβάλας. 

  
  

 Το Προσωπικό θα πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, το οποίο να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από 
κανένα μεταδοτικό νόσημα. 

 Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του προσωπικού, να 
βρίσκεται σε ισχύ και να ανανεώνεται εγκαίρως πριν τη λήξη του. 

 

 

                 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για πέντε (5) μήνες 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες. 

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

Δεν απαιτείται Εγγυητική συμμετοχής 
 
Απαιτείται ωστόσο   Εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

 

       Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν 

την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
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συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

         Β) Φορολογική Ενημερότητα  
         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

(www.kavalahospital.gr) 

 

 

 

                                 

                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                     

                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

http://www.kavalahospital.gr/
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