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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Θέµα: Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών για το έργο µε 
τίτλο «Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς για το έτος 2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.)» 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας Υγείας 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  

2. Tου Π.∆. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 

76/Α/10.03.2000) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) 

και ισχύει.  

3. Tων άρθρων 4, 5, & 6 του Ν. 2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 

του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως αυτές 

συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/20-

11-2003) «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις».  

4.  Tου Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα 

άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 26 αυτού όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ∆:  Οργάνωσης και Υποστήριξης 

Ταχ. ∆/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων 

Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 

Πληροφορίες: ∆ήµητρα ∆ηµοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 1500823 

Fax: 213 1500 751 

E-mail: ddimopoulou@mou.gr 

 

Αθήνα    25 /01 / 2013 

Αρ. Πρωτ.: 403 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΘ-ΑΓΠ
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3840/01.04.2010 και ισχύει 

5. Την 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της ΕΥ∆ΕΠ, 

σύµφωνα µε το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 130385/01-10-

2009 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 

7. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρµοζόµενων αναλογικά για τις 

περιπτώσεις που ρητά ρυθµίζονται µε την παρούσα. 

8. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, άρθρο 38, 

όπως ισχύει.  

9. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη στη 

θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/ΥΟ∆∆/02-08-2012). 

10. Την υπ’ αριθµ.∆Υ1α/Γ.Π.οικ./110709/16-11-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των  

Υπουργών Υγείας, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων περί ανάθεσης 

αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταµένου στην Ειδική Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) στον  κ. Γεώργιο Ζερβό. 

11. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για διακίνηση της αλληλογραφίας της µε τους 

συνεργαζόµενους δηµόσιους φορείς και τους δικαιούχους της γενικότερα. 

12. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €), δαπάνη η οποία 

εγκρινόµενη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ετήσιου προγράµµατος Τεχνικής 

Υποστήριξης για το έτος 2013 (Υποπρόγραµµα Β΄)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας  Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών 

Παροχής Υπηρεσιών για το έργο µε τίτλο «Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς για το έτος 

2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.)» ως εξής: 
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Η ΕΥΤΥΚΑ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει την παροχή 

υπηρεσιών για το έργο µε τίτλο «Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς για το έτος 2013 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.)». 

Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής: 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος Έργου: «Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς για το έτος 2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.)». 

Φορέας υλοποίησης : ΕΥΤΥΚΑ 

Κατηγορία έργου: Γ.3. «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας» (Υποπρόγραµµα Β΄) Ετήσιο 

Πρόγραµµα Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης 

∆ιάρκεια: ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  

 

Προϋπολογισµός: 10.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των λοιπών νοµίµων 

κρατήσεων  

Χρηµατοδότηση: Το έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ετήσιου προγράµµατος 

Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥτΥΚΑ, Υποπρόγραµµα Β΄ (Εθνικοί Πόροι). 

∆ηµοσιότητα: Η πρόσκληση θα περιβληθεί δηµοσιότητας σύµφωνα µε την απόφαση 

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ αρ. 3628/26-11-2010 ΦΕΚ 1856/Β/2010 και θα αναρτηθεί στο   

δικτυακό   http://www.ygeia-pronoia.gr/ και στον δικτυακό τόπο του Προγράµµατος 

∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/  (φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ).  

Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθούν 
σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την µε αρ. πρωτ. 56317/ΕΥΣΣΑΑΠ  
3050/21-12-2011 Απόφαση του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο και 
τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών:  08/02/2013, ώρα 12:00µµ, στην 

ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ.κ ∆ήµητρα ∆ηµοπούλου (τηλ. 213–1500825) και κ. Θεώνη 

Βασιλείου (τηλ. 213-1500804). 

ΙΙ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η ταχεία και άµεση διαβίβαση εγγράφων, τίτλων, επιταγών, 
δεµάτων και λοιπών αντικειµένων τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και το εξωτερικό για 
την οµαλή επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε 
το σύνολο των συνεργαζόµενων φορέων της. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΘ-ΑΓΠ
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Β. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αφορούν στην ουσιαστική υποστήριξη και λειτουργία της 

ΕΥτΥΚΑ 

Γ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  & ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Γ.1 Αντικείµενο του Έργου 

Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες ταχείας και άµεσης 

διαβίβασης ώστε να ικανοποιούνται οι επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας που τίθενται µε 

την παρούσα και οι οποίες έχουν ως εξής: 

Οι Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς θα περιλαµβάνουν την παραλαβή έναντι απόδειξης από 

την έδρα της Υπηρεσίας  προς µεταφορά αντικειµένων  και την παράδοσή τους από την 

έδρα του Αναδόχου στους αναφερόµενους παραλήπτες εντός ορισµένου χρονικού 

διαστήµατος καθορισµένου εκ των προτέρων από την σχετική σύµβαση. Με τον όρο 

αντικείµενο νοείται κάθε επιχειρησιακό έγγραφο ή δέµα παραδίδεται στην Ανάδοχο 

εταιρεία. Οι απαιτούµενες υπηρεσίες και το ανώτατο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για 

την παράδοση των αντικειµένων µπορεί να λαµβάνει µία από τις κάτωθι διαβαθµίσεις: 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΘ-ΑΓΠ
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α/α Είδος υπηρεσίας Χρέωση 

1 Υπηρεσία αποστολής αντικειµένων έως 2 κιλά από την έδρα της 
ΕΥΤΥΚΑ, µε παράδοση την επόµενη ηµέρα στους εξής 
προορισµούς:  

 

α εντός νοµού  Αττικής Ανά αποστολή 
β προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Χερσαίοι Προορισµοί) Ανά αποστολή 
γ προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Νησιωτικοί Προορισµοί) Ανά αποστολή 
δ προς τις Βρυξέλλες Ανά αποστολή 
2 Υπηρεσία αποστολής αντικειµένων άνω των 2 κιλών από την 

έδρα της ΕΥΤΥΚΑ, µε παράδοση την επόµενη ηµέρα στους εξής 
προορισµούς:  

 

α εντός νοµού  Αττικής Ανά επιπλέον 
κιλό 

β προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Χερσαίοι Προορισµοί) Ανά επιπλέον 
κιλό 

γ προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Νησιωτικοί Προορισµοί) Ανά επιπλέον 
κιλό 

δ προς τις Βρυξέλλες Ανά επιπλέον 
κιλό 

3 Υπηρεσία αποστολής αντικειµένων έως 2 κιλά από την έδρα της 
ΕΥΤΥΚΑ, µε παράδοση που κυµαίνεται από την επόµενη ηµέρα 
της παραλαβής έως 96 ώρες για τα πιο αποµακρυσµένα µέρη σε 
συνεννόηση µε την Υπηρεσία: 

 

α προς λοιπές χώρες και πόλεις στην Ευρώπη Ανά αποστολή 
4 Υπηρεσία αποστολής αντικειµένων άνω των 2 κιλών από την 

έδρα της ΕΥΤΥΚΑ, µε παράδοση που κυµαίνεται από την επόµενη 
ηµέρα της παραλαβής έως 96 ώρες για τα πιο αποµακρυσµένα 
µέρη σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία: 

 

α προς λοιπές χώρες και πόλεις στην Ευρώπη Ανά επιπλέον 
κιλό 

5 Υπηρεσία παράδοσης αποστολών αυθηµερόν για τις αποστολές   
α εντός νοµού  Αττικής Ανά αποστολή 
6 Υπηρεσία πρωινής παράδοσης  
α προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Χερσαίοι Προορισµοί) Ανά αποστολή 
β προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Νησιωτικοί Προορισµοί) Ανά αποστολή 
7 Υπηρεσία παράδοσης Σάββατο, σε επίσηµες εθνικές τοπικές 

Εορτές και Αργίες (Επιπλέον χρέωση) 
Ανά αποστολή 

8 Υπηρεσία παράδοσης αποστολής µε επιστροφή επιβεβαίωσης 
παραλαβής ή/και άλλου εγγράφου (Επιπλέον χρέωση) 

Ανά αποστολή 

α εντός νοµού  Αττικής Ανά αποστολή 
β προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Χερσαίοι Προορισµοί) Ανά αποστολή 
γ προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Νησιωτικοί Προορισµοί) Ανά αποστολή 
9 ∆ιεκπεραίωση οµαδικών αποστολών, εγγράφων και κάθε είδους 

µεγάλου αριθµού αποστολών  
Ανά αποστολή 

 

Σε περίπτωση παραλείψεων, µη κανονικής παράδοσης κλπ µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
ο τελευταίος υποχρεούται να επαναλάβει το δροµολόγιο µε δικά του έξοδα. Σε κάθε 
περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης των µεταφεροµένων αντικειµένων, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αναπαραγωγή τους και/ή αντικατάστασή τους µε δικές 
του δαπάνες, σύµφωνα µε όσα θα οριστούν σχετικά στη σύµβαση κατά τα συνήθως 
συµβαίνοντα. 
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Για τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς σηµειώνεται ότι οι αποστολές εντός 
Νοµού Αττικής κυµαίνονται περίπου στις 2800 ετησίως, οι αποστολές εκτός Νοµού Αττικής 
(όλη υπόλοιπη χώρα) κυµαίνονται στις 2000 ετησίως ενώ οι αποστολές εκτός Ελλάδος 
κυµαίνονται στις 100 ετησίως.  

Γ.2 Χρονοδιάγραµµα  του Έργου 

 

Η διάρκεια για την χρήση υπηρεσιών ταχυµεταφοράς ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες 

από την υπογραφή της σύµβασης. 

Το αντικείµενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε µηνιαία βάση, 

και παραλαµβάνεται από αρµόδια επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής του έργου µε 

πρωτόκολλο παραλαβής.  

 

Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του παρόντος έργου ορίζεται  στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ 

(10.000€), συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ και των λοιπών νοµίµων 

κρατήσεων. 

Στο ανωτέρω τίµηµα συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας.  

Η καταβολή των πληρωµών θα γίνει σε µηνιαία βάση και θα συνδέεται υποχρεωτικά µε 

την πορεία υλοποίησης, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη 

σύµβαση. 

Η καταβολή εκάστης πληρωµής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρµόδια 

Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες Ταχυµεταφορών για το 

έτος 2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.)» µε την προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει η κείµενη 

νοµοθεσία και µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρµόδιο Υπουργείο οι 

σχετικές πιστώσεις. 

 

ΣΤ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά µε την ΕΥΤΥΚΑ καθώς και όποιον άλλο φορέα 

ή άτοµο του υποδειχθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντονισµένη και απρόσκοπτη 

υλοποίηση του παρόντος έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγµή να διακόψει την εκτέλεση της Σύµβασης, 
αιτιολογηµένα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο.  
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 
παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για 
το υπόλοιπο ποσό.  
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού πριν από τη λήξη της σύµβασης, η 
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και αζηµίως για τον εργοδότη. 
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ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α.    ∆ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών. 

Κάθε νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά ή που µετέχει στην ‘Ένωση, πρέπει 

να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ, ή του ΕΟΧ ή 

των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, και να έχει την καταστατική του 

έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των 

ανωτέρω χωρών. 

Τα νοµικά πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα 

ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την ΣΠΣ του ΠΟΕ, να 

ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή υπηρεσιών 

σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλουν κοινή 

προσφορά.  

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύµβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.  

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλουν προσφορά.  

       Κάθε συµµετέχον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες 

από µια προσφορές. Πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε ένωση, σε 

παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές 

στις οποίες συµµετείχαν.  

Β. Από το δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 

1. οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 

2. οι προσφέροντες, που τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή 

οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλέπεται από τη χώρα 

εγκατάστασής τους, καθώς και οι προσφέροντες εναντίον των οποίων έχει 

κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 

3. οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην 

επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν 

διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 
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ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και 

να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & 

Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργότερο έως τη Παρασκευή 08/02/2013 

και ώρα 12.00µµ. Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται 

από διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισµένο (φέρει σφραγίδα) και υπογεγραµµένο από 

τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, από τον 

εκπρόσωπο αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε 

α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσµεύει 

αυτόν για 60 εργάσιµες µέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυµούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα 

των προσφορών εκπροσωπούµενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος θα πρέπει να 

κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγµα των προσφορών θα λάβει χώρα 

στα γραφεία της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), την 

Παρασκευή 08/02/2013 και ώρα 13.00µµ 

Κάθε προσφορά, περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

 

Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον προσφέροντα, µε βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής, ότι: 

� δεν εµπίπτει στους λόγους αποκλεισµού της παραγράφου III.Β της παρούσας 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση ένωσης απαιτούνται: 

- Υπεύθυνη δήλωση από κάθε µέλος της ένωσης. 

- Συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά 

της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της (ποσοστά συµµετοχής), καθώς και 

το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτής. Επίσης, ο εκπρόσωπος της 

ένωσης κατά το στάδιο συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ο οποίος 

θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της ένωσης τα έγγραφα 

της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε την πρόσκληση, 

έγγραφο. 

 
      2. Στοιχεία για το Profile του υποψηφίου και για τα αντίστοιχα έργα που έχει 
υλοποιήσει κατά την προηγούµενη τριετία µε αναφορά στις αναθέτουσες αρχές και τον 
προϋπολογισµό του κάθε έργου (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης,συµβάσεις). Κάθε 
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα ανάλογου έργου 
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 

Β) Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
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Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα έντυπης µορφής και ένα 

(1) CD και µέσα στην οποία ο  υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώνει τον τρόπο 

ικανοποίησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών  που παρατίθενται στη παρούσα 

πρόσκληση. 

 

Γ) Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης 

µορφής και ένα (1) CD, µέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι 

σφραγισµένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισµού, και θα βρίσκεται εντός του 

ενιαίου φακέλου της προσφοράς. 
 

Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των  δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ . 
 Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει την τιµή µονάδος για τις κατηγορίες 
υπηρεσιών όπως αυτές δίνονται στην Ενότητα Γ.1 της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Σε περίπτωση ένωσης, πρόταση για την κατανοµή της πληρωµής µεταξύ των µελών 

της. 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 

(ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την µε αρ. πρωτ. 56317/ΕΥΣΣΑΠ 3050/21-12-2011 Απόφαση του 

Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

τους όρους της παρούσας. 

Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως 

εξής:  

Α. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση 

της Γενικού Γραµµατέα Υγείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 

4024/2012. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης, 

βαθµολόγησης και κατάταξης των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και 

εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή 

Β. ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου  

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, η οποία θα προκύψει 

από τη βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών.  

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων ο οποίος θα συγκεντρώσει την 

υψηλότερη συνολική βαθµολογία.  

Η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα 

κριτήρια και περιλαµβάνει κατά σειρά τα κάτωθι στάδια: 

i) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον έλεγχο της πληρότητας 
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των ελαχίστων προϋποθέσεων (κεφ. IV.Α) 

ii) την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (κεφ IV.Β) 

iii) την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την τελική κατάταξη (κεφ. IV.Γ) 

Τα αποτελέσµατα του σταδίου i) κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες και τα 

αποτελέσµατα των σταδίων ii) και iii) ανακοινώνονται στο σύνολο των συµµετεχόντων στη 

διαδικασία. 

Γ. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή. Ως 
τιµή σύγκρισης λαµβάνεται ο σταθµισµένος µέσος όρος που προκύπτει από την τιµή 
µονάδος για τα είδη των αποστολών και τους αντίστοιχους συντελεστές βάρους που 
δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Είδος υπηρεσίας Συντελεστής 
Βάρους 

1 Υπηρεσία αποστολής αντικειµένων έως 2 κιλά από την έδρα της 
ΕΥΤΥΚΑ, µε παράδοση την επόµενη ηµέρα στους εξής 
προορισµούς:  

 

α εντός νοµού Αττικής 45% 
β προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Χερσαίοι Προορισµοί) 28% 
γ προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Νησιωτικοί Προορισµοί) 8% 
δ προς τις Βρυξέλλες 5% 
5 Υπηρεσία παράδοσης αποστολών αυθηµερόν για τις αποστολές   
α εντός νοµού  Αττικής 2% 
8 Υπηρεσία παράδοσης αποστολής µε επιστροφή επιβεβαίωσης 

παραλαβής ή/και άλλου εγγράφου (Επιπλέον χρέωση) 
 

α εντός νοµού  Αττικής 6% 
β προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Χερσαίοι Προορισµοί) 5% 
γ προς την υπόλοιπη Ελλάδα  (Νησιωτικοί Προορισµοί) 1% 

 
Οι τιµές υπολογίζονται άνευ ΦΠΑ µέσω της φόρµουλας 

ΣΜΟΤ = 1α  *  0,45 + 1β * 0,28 + 1γ * 0,08 + 5α * 0,02 + 8α * 0,06 + 8β * 0,05 + 8γ 
* 0,01 
Όπου  
ΣΜΟΤ: σταθµισµένος µέσος όρος τιµής 
1α, 1β, …: οι συντελεστές βάρους που δίδονται στον παραπάνω πίνακα 

 
Στην αξιολόγηση συµµετέχουν οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.  
Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό κατάταξης των υποψηφίων µε βάση τις τιµές 
σύγκρισης της προσφοράς κάθε υποψήφιου.   
Σε περίπτωση ισοτιµίας, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, µε τη 
παρουσία όλων των υποψηφίων  που ισοτιµούν. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης 
και έχουν την ίδια τιµή σύγκρισης. 
 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη 
σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

VΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα 

Υγείας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίος σύµφωνα µε 

τα παραπάνω υπέβαλε την χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο µε fax.  

Για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων, την ίδια ηµέρα της κοινοποίησης 

δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.ygeia-pronoia.gr/ ο ανάδοχος του έργου. 

 

VΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η συµµετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας εκ µέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική 

ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται 

ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείο Υγείας 
• Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α / Μονάδα ∆΄ 

 

 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
του Υπουργείου Υγείας 

 
 
 
 
 

Π. Καλλίρης 
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