ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων
με υγειονομικό υλικό:
Α) φακέλων από τα σημεία εξυπηρέτησης κοινού, της εταιρείας
ταχυμεταφοράς, προς το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη και
Β) φακέλων με υγειονομικό υλικό από το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη
προς δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ.
Η παράδοση και η παραλαβή των φακέλων από το φαρμακείο
ΕΟΠΥΥ Ρέντη θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως και
Πέμπτη, από τις 08:00-18:00.
Οι φάκελοι θα πρέπει να παραδίδονται κατά προτεραιότητα εντός
εικοσιτετραώρου από την στιγμή που θα παραληφθούν.
Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι θα καταθέτουν στην εταιρεία
ταχυμεταφοράς κλειστό φάκελο τον οποίο στη συνέχεια η
ανάδοχος εταιρεία θα παραδίδει στο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη και
σε χρονικό διάστημα που θα ορίζει το Φαρμακείο θα
παραλαμβάνει επίσης κλειστό φάκελο ανά ασθενή. Τέλος οι
ασφαλισμένοι θα μεταβαίνουν στο επιλεγμένο κατάστημα διανομής
της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να παραλάβουν τον φάκελο
ασφαλείας.
Σε περίπτωση που το υγειονομικό υλικό δεν παραδοθεί στο
καθορισμένο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα της Εταιρείας και
όχι για άλλους λόγους (π.χ. καιρικές συνθήκες για τα νησιά) τότε η
ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας του
υλικού για κάθε 24ωρο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
(π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν παραδοθεί ο
φάκελος μέσα σε 24 ώρες, τότε να φυλάσσεται σε ξηρό
περιβάλλον και σε θερμοκρασία έως 25οC.
Σε αντίθετη περίπτωση το αναλώσιμο υλικό θα αλλοιωθεί και θα
πρέπει να ζητηθεί η πλήρης αποζημίωσή του.
O Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σημείων
διανομής.
Ο μέσος όρος βάρους των φακέλων είναι περίπου 100γρ.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου φακέλου ή
καταστροφής του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας,
ως ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση, δηλ. η απόδοση της
αξίας του περιεχομένου υλικού συν 20 %.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ο υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που επιφορτίζεται με την
καταμέτρηση του υλικού συμπληρώνει κατάσταση στην οποία θα
αναγράφονται:
 Ο παραλήπτης
 Πλήθος διακινούμενου υλικού
 Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Η
παράδοση
του
διακινούμενου
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

υλικού

πρέπει

να

Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πανελλαδική
γεωγραφική κάλυψη, εάν απαιτηθεί.
Λόγω της σημαντικότητας και του κόστους του αναλώσιμου υλικού
που θα διακινείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να
εγγυηθεί την ασφάλεια των διακινούμενων φακέλων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας
για την αποφυγή απώλειας-ζημιάς-φθοράς του διακινούμενου
υλικού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε διμηνιαία βάση από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί
ειδικά για το σκοπό αυτό.
Η κάθε Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, με ευθύνη του
Διευθυντή της, θα ορίσει υπεύθυνο ο οποίος θα ενημερώνει την
Επιτροπή για την διεκπεραίωση του έργου που την αφορά.
Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει σε κάθε Υπηρεσία αναλυτική μηνιαία κατάσταση, εντός
5 εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα, ώστε να πιστοποιείται
η έγκαιρη και ορθή παράδοση του υλικού, στην οποία θα
εμφανίζονται:
Τα υποκατάστημα παραλαβής
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Πλήθος διακινούμενου υλικού
Βάρος διακινούμενου υλικού
Ημερομηνία και ώρα παραλαβής
Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
Ονοματεπώνυμο παραλαμβάνοντα (υπάλληλος ΕΟΠΥΥ)
Η ταξινόμησή της θα προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την
αναθέτουσα Αρχή.
Συνοδευτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά
εργασιών, στην οποία θα περιγράφει, με τη μορφή έκθεσης
πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς
και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν
απώλειες υλικού κ.λ.π.).
Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά
την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφομένων στη
συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και
σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες
του έργου της.
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας
εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων επιμέρους παραδόσεων, στην
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα
εξετάζεται από τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος αποφασίζει εάν
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε
με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις
υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τα οριζόμενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής και
Παρακολούθησης του Έργου δικαιούται να προτείνει ρήτρες, ως
εξής:
Σε περίπτωση που το διακινούμενο υλικό δεν παραδοθεί στο
καθορισμένο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα της Εταιρείας και
όχι για άλλους λόγους (π.χ. καιρικές συνθήκες για τα νησιά) τότε η
ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας του
υλικού, για κάθε 24ωρο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
(π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν παραδοθεί το
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δέμα μέσα σε 24 ώρες τότε να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον και
σε θερμοκρασία έως 25οC. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα
αλλοιωθεί και θα πρέπει να ζητηθεί η πλήρης αποζημίωσή του. Σε
περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου φακέλου ή
καταστροφής του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας,
ως ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση, δηλ. η απόδοση της
αξίας του περιεχομένου υλικού συν 20 %.
Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό
αντάλλαγμα του αναδόχου για το δίμηνο μέσα στο οποίο
παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα
διανομής του καθώς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί
για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός κλοπής - πλημμύρας- τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και
αποζημιώνει τον ΕΟΠΥΥ σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με
τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση
ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα,
χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα
οποία, κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ, οφείλονται εν όλω ή εν μέρει
στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου , ο
ΕΟΠΥΥ, μετά από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση
αρμόδιου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή
μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών ή/ και κήρυξη εκπτώτου του
αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
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