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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΘΑΣΟΣ 16/06/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου
Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
β) Τα άρθρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006.
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.».
δ) Την αριθμ. 30/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ε) Την αρίθμ. 53/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/1980.
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» είναι
προϋπολογισμού 49.000,00 Ευρώ και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/06/2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:30
π.μ. έως 10:00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, στο δημοτικό
κατάστημα.
2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη
προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
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3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα,
παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού
κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.
4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική
ένωση.
5) Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά
τους πρέπει να υποβάλλουν στην επιτροπή του Διαγωνισμού:
α) Εγγύηση συμμετοχής1 ποσού που αντιστοιχεί με το 5%, επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας.
β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:
i.

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της περιγραφής της υπηρεσίας
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά
τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

ii.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

iii.

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

iv.

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.

v.

Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού.

1

Η εγγύηση συμμετοχής, ποσού ίσου με 2-5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί να ζητηθεί σε

πρόχειρο διαγωνισμό, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική από το νόμο.
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γ) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
6) Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση
κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά
της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται
αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω
έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η
κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής.
7) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
8) Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει
τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού ότι η
προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου
διαγωνισμού.
9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το
Φ.Π.Α..
10) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα
χρόνο.
11) Το ομαδικό ασφάλιστρο θα προβλέπει επιστροφή ασφαλίστρου στον
Συμβαλλόμενο, σχετιζόμενη με την μη συμπλήρωση της ελάχιστης ετήσιας
δραστηριότητας, η οποία θα ορίζεται στην προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου.
Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού προς μελλοντικό ασφάλιστρο σε
περίπτωση παράτασης της ασφαλιστικής σύμβασης
12) Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου.
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13) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στον δικτυακό τόπο του δήμου και να δημοσιευθεί
στον εβδομαδιαίο τοπικό τύπο, μέχρι και την 16/06/2015.
14) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος Θάσου
Κωνσταντίνος Χατζηεμμανουήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ
Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους δημότες,
προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ.
Η υπηρεσία αφορά την παροχή ιατρικής βοήθειας στους ασφαλισμένους σε
περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, εξασφαλίζοντας ιατρικές συμβουλές
αλλά και συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα
κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Θάσου, ενώπιον της επιτροπής του
διαγωνισμού την Τρίτη, 23/06/2015 και ώρα 9.30 μέχρι 10.00 π.μ.. Οι προσφορές
μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του
πρόχειρου διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, δηλαδή 2.450,00 ευρώ.
Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και
τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλ 2593350116 Αρμόδιος υπάλληλος: Μπακλατζής Χρήστος

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Χατζηεμμανουήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Αριθμός Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ: 2020/2014

ΜΕΛΕΤΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιγραφή Υπηρεσίας
2. Προϋπολογισμός μελέτης
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

49.000,00 €
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ΘΑΣΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Aριθμ. Μελέτης:

2020/2014

Περιγραφή Υπηρεσίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Aριθμ. Μελέτης:

2020/2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ανάθεση υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας
στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου. Οι κάτοικοι της Θάσου δεν έχουν άλλη
δυνατότητα μεταφοράς ασθενών και επειγόντων περιστατικών, παρά μόνον τα πλοία
της γραμμής Πρίνου – Καβάλας, Λιμένα – Κεραμωτής και με την αίρεση των
κατάλληλων καιρικών συνθηκών. Η υπηρεσία αυτή έχει ως σκοπό την παροχή
ιατρικής βοήθειας στους ασφαλισμένους σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας
ασθένειας, εξασφαλίζοντας ιατρικές συμβουλές αλλά και άμεσης υγειονομικής
μεταφοράς με ελικόπτερο.
Η παραπάνω υπηρεσία θα περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή μη αποδοχής της
προσφοράς:


Αεροδιακομιδή με κατάλληλα εξοπλισμένο ελικόπτερο σε περίπτωση
αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος, αφού κριθεί απαραίτητο, με την σύμφωνη
γνώμη των ιατρών του Κέντρου Υγείας Θάσου και του ιατρού της Εταιρείας
που θα ανατεθεί η υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας την τελική απόφαση
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για την αεροδιακομιδή θα την έχει η ιατρική ομάδα του Κέντρου Υγείας
Θάσου που επιλαμβάνεται του επείγοντος περιστατικού. Ασθενοφόρο.
Δυνατότητα μεταφοράς του ασθενούς με ασθενοφόρο από τα λιμάνια της
Καβάλας και της Κεραμωτής στο Νοσοκομείο που θα θεωρηθεί από τον
γιατρό κατάλληλο για την καλύτερη αντιμετώπιση του αρρώστου.
Ειδικές συμβουλές από παιδίατρους.
Γενικές πληροφορίες υγειονομικής φύσεως.
Ιατρική καθοδήγηση για χρόνιες και ειδικές παθήσεις.
Απεριόριστη παροχή ιατρικών συμβουλών και οδηγιών από ιατρούς μέσω
τηλεφωνικής γραμμής 24ωρης λειτουργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αερομεταφορά είναι η ειδοποίηση από το Κέντρο
Υγείας Πρίνου Θάσου, και όχι μεμονωμένα από τους δημότες. Η μεταφορά των
ασφαλισμένων δημοτών θα πραγματοποιείται στο νοσοκομείο, το οποίο κρίνεται
κατάλληλο για την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού.
Η άμεση ιατρική βοήθεια θα παρέχεται 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για το
σύνολο των μόνιμων κατοίκων του νησιού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Θάσου και ως χρόνος ισχύος της υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας στους
μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης έως την συμπλήρωση ενός έτους.
Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα μονομερούς παρατάσεως της ασφαλιστικής
σύμβασης από πλευράς του Δήμου Θάσου για ένα ακόμα έτος με την ίδια ετήσια
δαπάνη, με αποστολή δήλωσης στην ασφαλιστική εταιρεία, ένα μήνα προ της
εκπνοής της τρέχουσας συμβάσεως.
Το ομαδικό ασφάλιστρο θα προβλέπει επιστροφή ασφαλίστρου στον Συμβαλλόμενο,
σχετιζόμενη με την μη συμπλήρωση της ελάχιστης ετήσιας δραστηριότητας, η οποία
θα ορίζεται στην προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου. Εναλλακτικά δίνεται η
δυνατότητα συμψηφισμού προς μελλοντικό ασφάλιστρο σε περίπτωση παράτασης
της ασφαλιστικής σύμβασης.
Η υποδομή που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος είναι η παρακάτω :






Ικανό αριθμό ιδιόκτητων ή συνεργαζόμενων πιστοποιημένων υγειονομικών
αεροπορικών μέσων (ελικόπτερα).
Πέντε (5) τουλάχιστον ιδιόκτητα ασθενοφόρα με έδρα την Αθήνα, πλήρως
εξοπλισμένα με ιατρικές συσκευές, απινιδωτές, αναπνευστήρες, Monitors
κ.λ.π. και αντίστοιχα δύο (2) τουλάχιστον ιδιόκτητα ασθενοφόρα με έδρα την
Θεσσαλονίκη, πλήρως εξοπλισμένα με ιατρικές συσκευές, απινιδωτές,
αναπνευστήρες, Monitors κ.λ.π. στη.
Ιδιόκτητη υποδομή υπηρεσιών παροχής ιατρικής βοήθειας με 24ωρη
λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου καθώς επίσης και 24ωρη λειτουργία
ιατρικής υπηρεσίας με ιατρούς όλων των βασικών ιδιοκτήτων.
Εξήντα (60) τουλάχιστον εξειδικευμένοι ιατροί, νοσηλευτές και συντονιστές
περιστατικών.
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Η ενδεικτική δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία υπολογίζεται στο ποσό των
49.000,00 Ευρώ.

Θάσος, Οκτώβριος 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Συντάξας

Θάσος 09/10/2014
Ο προϊστάμενος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικονομικής Υπηρεσίας

Ευθυμίου Γεώργιος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Aριθμ. Μελέτης:

2020/2014

Προϋπολογισμός μελέτης

ΑΔΑ: 70ΦΓΩΡΔ-5ΓΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Aριθμ. Μελέτης:

2020/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

1.

Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας
στους μόνιμους κατοίκους του
Δήμου Θάσου, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην μελέτη.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

49.000,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΜ.

ΔΑΠΑΝΗ

49.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ :

49.000,00 €

Θάσος, Οκτώβριος 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Συντάξας

Θάσος 09/10/2014
Ο προϊστάμενος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικονομικής Υπηρεσίας
Ευθυμίου Γεώργιος

ΑΔΑ: 70ΦΓΩΡΔ-5ΓΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Aριθμ. Μελέτης:

2020/2014

Συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΔΑ: 70ΦΓΩΡΔ-5ΓΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Aριθμ. Μελέτης:

2020/2014

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ανάθεση υπηρεσίας άμεσης ιατρικής βοήθειας
στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Η
υπηρεσία αυτή έχει ως σκοπό την παροχή ιατρικής βοήθειας στους ασφαλισμένους σε
περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, εξασφαλίζοντας ιατρικές συμβουλές
αλλά και συντονισμό υγειονομικής μεταφοράς.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:






των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.
το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247α)
του Π.Δ.28/80
την υπ΄ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.

ΑΔΑ: 70ΦΓΩΡΔ-5ΓΞ

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο μελέτης.
β. Ο προϋπολογισμός μελέτης.
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
δ. Περιγραφή της υπηρεσίας.
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσιών.
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης έως και την συμπλήρωση ενός έτους .
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου.
Είναι υποχρεωμένος να παρέχει άμεση ιατρική φροντίδα 24ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες το χρόνο για το σύνολο των μόνιμων κατοίκων του νησιού εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Θάσου, να παρέχει αερομεταφορά με ελικόπτερο ή
αεροπλάνο κατάλληλα εξοπλισμένο σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος,
ειδικές συμβουλές από παιδιάτρους , ιατρική καθοδήγηση για χρόνιες και ειδικές
παθήσεις, πληροφορίες υγειονομικής φύσεως καθώς και όλα όσα αναφέρονται στην
Περιγραφή της Υπηρεσίας.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα.
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
49.000,00 €, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα
ισχύος της εντολής.
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής
υπηρεσιών του εντολοδόχου.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Το ομαδικό ασφάλιστρο θα προβλέπει επιστροφή ασφαλίστρου στον Συμβαλλόμενο,
σχετιζόμενη με την μη συμπλήρωση της ελάχιστης ετήσιας δραστηριότητας, η οποία
θα ορίζεται στην προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου. Εναλλακτικά δίνεται η
δυνατότητα συμψηφισμού προς μελλοντικό ασφάλιστρο σε περίπτωση παράτασης
της ασφαλιστικής σύμβασης

ΑΔΑ: 70ΦΓΩΡΔ-5ΓΞ

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους,
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θάσος, Οκτώβριος 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Συντάξας

Θάσος 09/10/2014
Ο προϊστάμενος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Οικονομικής Υπηρεσίας
Ευθυμίου Γεώργιος

ΑΔΑ: 70ΦΓΩΡΔ-5ΓΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για την υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου
Θάσου η οποία περιλαμβάνει:








Αεροδιακομιδή με κατάλληλα εξοπλισμένο ελικόπτερο σε περίπτωση
αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος αφού κριθεί απαραίτητο με την σύμφωνη
γνώμη των ιατρών του Κέντρου Υγείας Θάσου και του ιατρού της Εταιρείας
που θα ανατεθεί η υπηρεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας την τελική απόφαση
για την αεροδιακομιδή θα την έχει η ιατρική ομάδα του Κέντρου Υγείας
Θάσου που επιλαμβάνεται του επείγοντος περιστατικού.
Δυνατότητα μεταφοράς του ασθενούς με ασθενοφόρο από τα λιμάνια της
Καβάλας και της Κεραμωτής στο Νοσοκομείο, που θα θεωρηθεί από τον
γιατρό κατάλληλο για την καλύτερη αντιμετώπιση του αρρώστου.
Ειδικές συμβουλές από παιδίατρους.
Γενικές πληροφορίες υγειονομικής φύσεως.
Ιατρική καθοδήγηση για χρόνιες και ειδικές παθήσεις.
Απεριόριστη παροχή ιατρικών συμβουλών και οδηγιών από ιατρούς μέσω
τηλεφωνικής γραμμής 24ωρης λειτουργίας.

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην μελέτη.
(1 ΤΕΜ)
Τιμή ενός τεμαχίου (Ευρώ) € : …………………………………. χωρίς Φ.Π.Α.
Θάσος, …/…/2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

