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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να
προχωρήσει στην ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, των υπηρεσιών
Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Γραφείων πολλαπλής φύσης για τις ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ,
για τρεις (3) μήνες, συνολικής δαπάνης 7.500€ με Φ.Π.Α., προσκαλεί όσους
δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην
Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους
διαπραγμάτευσης.
Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
Τμήμα

06-06-2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο

Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη  2313320542, 2313320584

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ.Κίρκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3

ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.500 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 06/06/2017 και ώρα
10:00 στο Γραφείο Προμηθειών, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ημέρες.
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η ταχεία και άμεση διαβίβαση φακέλων, δεμάτων και
λοιπών αντικειμένων σε οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας για τις ανάγκες
της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας.
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 καθημερινά ή μετά από τηλεφωνική
κλήση την παραλαβή έναντι απόδειξης από:
1. την κεντρικἠ υπηρεσία της 3ης ΔΥΠΕ (Αριστοτέλους 16 –Μόδη 9)
2. τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (Κεντρ.-Δυτ.Μακεδονία)
3. τα Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ (Κεντρ.-Δυτ.Μακεδονία)
φακέλων και δεμάτων διαφόρων ειδών και μεγεθών σε Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου
αλλά και εκτός Δημοσίου Τομέα, που εδρεύουν εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και προς
διάφορους φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου στην περιοχή Αττικής.
Επιπλἐον σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η αποστολή φακέλων ή δεμάτων σε
άλλες περιοχές της χώρας. Η μεταφορά αντικειμένων και η παράδοσή τους στους
αναφερόμενους παραλήπτες θα γίνεται

εντός του χρονικού διαστήματος που θα

καθορίζεται εκ των προτέρων από την Υπηρεσία. Με τον όρο αντικείμενο νοείται κάθε
φάκελος ή δέμα που παραδίδεται στην Ανάδοχο εταιρεία.
Το ανώτατο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παράδοση των αντικειμένων θα
προσδιορίζεται κατά την παράδοση των αντικειμένων και μπορεί να λαμβάνει μία από τις
κάτωθι διαβαθμίσεις:

Α. Αποστολές εντός πόλεως (Νομός Θεσσαλονίκης)
1. Την ίδια μέρα που δόθηκε η κλήση της Αναθέτουσας Αρχής (Αυθημερόν
παραδόσεις).
2. Παράδοση την επόμενη ημέρα.
Β. Αποστολές από πόλη σε πόλη (χερσαία-νησιώτικη Ελλάδα)
1. Την ίδια μέρα που δόθηκε η κλήση της Αναθέτουσας Αρχής
2. Παράδοση την επόμενη ημέρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προκομίζει στο τμήμα της Γραμματείας Πρωτοκόλλου
αναλυτικό πίνακα όλων των διακινηθέντων αντικειμένων στον οποίο θα αναγράφεται
ευκρινώς η ημερομηνία παραλαβής, ο παραλήπτης, ο τόπος προορισμού και το βάρος κάθε
αντικειμένου.
Σε περίπτωση παραλείψεων, μη κανονικής παράδοσης κ.λ.π. με υπαιτιότητα του
Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να επαναλάβει το δρομολόγιο με δικά του έξοδα. Σε
κάθε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης των μεταφερόμενων αντικειμένων, ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε αποζημίωση, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Νόμο.
Δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση της Υπηρεσίας για την συσκευασία των υπό
αποστολή αντικειμένων.
Απαραίτητο στοιχείο για τη συμμετοχή είναι η ύπαρξη δικτύου καταστημάτων ή
αντιπροσώπων στις πρωτεύουσες τουλάχιστον των νομών της χώρας, ενώ προς απόδειξη
της ύπαρξης του σχετικού δικτύου απαιτείται η κατάθεση πίνακα των καταστημάτων και
αντιπροσώπων που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, συμπληρώνοντας τον πίνακα
Α, όπου να αναφέρεται η τιμή χρέωσης για:
- αποστολή εντός πόλεως (νομός Θεσσαλονίκης) την ίδια (αυθημερόν) ή την επόμενη ημέρα
- αποστολή από πόλη σε πόλη για χερσαία και νησιώτικη Ελλάδα την ίδια ή επόμενη ημέρα
- υπηρεσία χρονικής δέσμευσης
- χρέωση για δυσπρόσιτες περιοχές (εάν υπάρχει)
καθώς και όποια άλλη απαραίτητη διευκρίνιση απαιτείται για την καλύτερη αξιολόγηση της
προσφοράς τους.

Πίνακας Α
Προσφορά της εταιρείας…………………………………..
για την υπηρεσία (Ταχυμεταφορών) της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας.
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ

της 3

ης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Yγειονομικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας)

Γιώργος Κ.Κίρκος

