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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΆΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).

2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» και  το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α’ 

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις».

4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) 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.

7. Τις διατάξεις των διαχειριστικών κανονισμών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

8. Την με θέμα 36ο / πρακτικό 38ο/ 23-12-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΨΙΔΠ46907Τ-

ΟΒΓ)που εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την διενέργεια του διαγωνισμού.

9. Τις επείγουσες  υπηρεσιακές  ανάγκες

Tο 36ο / πρακτικό 38ο/ 23-12-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ ΨΙΔΠ46907Τ-ΟΒΓ) καθώς και τις 

διατάξεις των Ν. 4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, καθώς και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ  &  2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν 

4782/2021 και ισχύει. 

0000479952
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ “COURIER” 
(CPV 60161000-4)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ   
ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα αγοράς μέσω της πλατφόρμας  «i-supplies»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Σ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μέσω της 

πλατφόρμας  «i-supplies» έως την  Δευτέρα  03-01-2022  και ώρα 14.00 μ.μ.
Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην 

πλατφόρμα (λόγω όγκου) να αποσταλούν στο ηλεκτρ. Ταχ.:  

apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ “COURIER” 

(CPV 60161000-4)

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ 

(ΚΑΕ)

0829

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜ:  21REQ009849866
AΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21REQ009853148        

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ  
ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός :      8.225.81  €  (άνευ  Φ.Π.Α)    
                                      10.200,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

ΧΡΟΝΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»
Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Σ

Τηλ.: 28213-42306, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr
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Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των δεμάτων και των φακέλων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες έως τις 

15:00, από το Γραφεία Πρωτοκόλλου του νοσοκομείου, με καταχώρηση της αλληλογραφίας 

και των δεμάτων:

Κάθε ημέρα σε τετράδιο που θα τηρείται στο πρωτόκολλο, όλων των αριθμών πρωτοκόλλου 

των παραδιδόμενων εγγράφων, που θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του πρωτοκόλλου 

και από τον υπάλληλο της εταιρείας/παραλήπτη των εγγράφων. 

Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση της αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου του 

εγγράφου στο αποδεικτικό παραλαβής.

              ΚΡΗΤΗ

α/α Μέγεθος Βάρος δέματος

Εκτιμώμενες 

ποσότητες

Τεμάχια

Τιμή χωρίς

ΦΠΑ σε €

1 Μικρό 1 gr- 1kgr 150

2 Μεσαίο >1 kgr – 3 Kgr 20

3 Μεγάλο >3 kgr - 10 kgr 10

ΣΥΝΟΛΟ 180

             ΓΙΑ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

α/α Μέγεθος Βάρος δέματος

Εκτιμώμενες 

ποσότητες

Τεμάχια

Τιμή χωρίς

ΦΠΑ σε €

1 Μικρό 1 gr- 1kgr 170
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2 Μεσαίο >1 kgr – 3 Kgr 20

3 Μεγάλο >3 kgr - 10 kgr 10

ΣΥΝΟΛΟ 200

Σημείωση: Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Οι τελικές ποσότητες θα διαμορφωθούν με βάσει 

τις ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ τα βάρη είναι ενδεικτικά. Η συνολική αξία επιβαρύνεται με 

ΦΠΑ 24 %.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Για κάθε δέμα μεγάλου βάρους (άνω των 10 kgr ή όπου απαιτείται ογκομετρική χρέωση) το 

δέμα θα ζυγίζεται παρουσία του παραδίδοντος υπαλλήλου, θα αναγράφεται η ποσότητα 

ολογράφως και θα υπογράφεται το voucher από τον παραδίδοντα υπάλληλο αναγράφοντας 

το ονοματεπώνυμο του. Η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος, (δηλαδή: 

Ογκομετρικό Βάρος σε κιλά = Μήκος σε εκατοστά x Ύψος σε εκατοστά x Πλάτος σε 

εκατοστά/5000), όταν το δέμα είναι μεγάλου όγκου και το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης είναι 

μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η εταιρεία θα παραδίδει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, κατάσταση του 

προηγούμενου μήνα με τις διακινήσεις - παραδόσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά το μήνα 

αυτό, από την οποία θα προκύπτει και το κόστος της διακίνησης αυτών και όλα τα στοιχεία 

παράδοσης ή παραλαβής για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

1. Στην πόλη των Χανίων αυθημερόν.

2. Στον νομό Χανίων, στην υπόλοιπη Κρήτη και στον νομό Αττικής την επόμενη ημέρα.

3. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα σε δυο (2) ημέρες.

4. Να μας υποβάλλει εγγράφως δήλωση για παράδοση σύμφωνα με τους όρους των 

προδιαγραφών.
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Όλα τα παραπάνω υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος και παράταση πέραν του έτους μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης το Νοσοκομείο (μετά από μία 

ειδοποίηση-σύσταση) μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση και να υπογράψει νέα με τον 

επόμενο μειοδότη για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης με ανάλογη 

επιβάρυνση της εταιρείας με τη διαφορά των τιμών ή με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή (αξία) για το σύνολο της υπηρεσίας ως εξής.

Να κατατεθεί μια ενιαία τιμή για την κατηγορία Μικρό μέγεθος 1gr – 1kgr  με 
συντελεστή βαρύτητας 90%

Να κατατεθεί μία ενιαία τιμή ανά κιλό, για κάθε επιπλέον κιλό πέραν του 1 Kgr με 
συντελεστή βαρύτητας 10%

Μειοδότρια εταιρεία θα είναι εκείνη με την χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από 
το άθροισμα των δύο παραπάνω συντελεστών για το σύνολο των υπηρεσιών εντός 
και εκτός Κρήτης. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η εταιρεία να διαθέτει επίσημα δηλωμένο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών στην 

Ελλάδα,  που θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά της που θα 

αναφέρονται πλήρη στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο γραφείου, ΑΦΜ, ΤΗΛ, Δ/ΝΣΗ, ΤΚ) 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1γ της απόφασης 686/064 «Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της 

οργάνωσης»

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τυχόν απώλειες ή καταστροφές θα βαρύνουν την εταιρεία.
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ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σε περιπτώσεις μη αποδοχής της παραλαβής από τον παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγο, η 

εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το Νοσοκομείο, και στην περίπτωση επιστροφής 

θα ισχύουν οι τιμές που ισχύουν για το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση εντολής για παραλαβή από περιοχή εκτός Νοσοκομείου με προορισμό άλλο 

παραλήπτη θα ισχύουν οι τιμές που ισχύουν για το Νοσοκομείο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Όλες οι αποστολές εσωτερικού να είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του 

αποστολέα ή του παραλήπτη).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις:

α) Ο ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 44/Α΄/7-3-2012.

β) Ο κανονισμός γενικών αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αρ. απόφασης 686/064 

της Ε.Ε.Τ.Τ/10-7-2013 αρ. 1700 τ.Β΄.

γ) Το Π.Δ. αριθ.60/16-3-2007 αριθ.64 τα Α΄ και συγκεκριμένα το άρθρο 52 «Ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές» (άρθρο 55 οδηγίες 2004/18/ΕΚ).

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί ποινή 

αποκλεισμού, πρέπει:

1. Να διαθέτουν «Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών 

Αντικειμένων

(Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.): Πληροφορικό σύστημα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των 

ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών (άρθρο 1 παρ. γ, Κανονισμού αρ. απόφ. 

686/064).

2. Να διαθέτουν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) (ως άρθρο 1 παρ. η, 

Κανονισμού αρ. απόφ. 686/064).

3. Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης διαχείρισης και διακράτησης για χρονικό 

διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών των παρακάτω (κρίσιμων) πληροφοριών για κάθε 

ταχυδρομικό αντικείμενο (ως άρθρο 10 παρ. γ, Κανονισμού αρ. απόφ. 686/064).

4. Να διαθέτει τον μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου που 

είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου 

από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της επιχείρησης.
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5. Να διασφαλίσουν ότι τα τιμολόγια τους πληρούν τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού (ως 

άρθρο 10 παρ. Κανονισμού αρ. απόφ. 686/064).

Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ανίχνευσης αποστολών θα πρέπει να είναι σύγχρονο, έτσι 

ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσης τους.

4. Εναρμόνιση με την τρέχουσα νομοθεσία νόμος 4053/2012, απόφαση Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 686/064/2013 – ΦΕΚ 1700/Β/10-7-13.

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές που υποβλήθηκαν στο Τμ. Προμηθειών από ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει 
ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 
την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
εφόσον δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 
του ποινικού μητρώου 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 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ)  
(όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 
φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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