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Πρωτ.          : 30993 
 

                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Αριθμός Διακήρυξης : 2/2019 
 
Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) : 70267.  
1. Αναθέτουσα Αρχή : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ,ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ, Τ.Κ. 65500,ΚΑΒΑΛΑ (Τηλ. 

2513501560), κωδικός NUTS EL 515, FAX 2513501653,URL:www.kavalahospital.gr, email: 

promithies@kavalahospital.gr 

2. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης:  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, μέσω της 
οποίας θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η Διακήρυξη επίσης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://kavalahospital.gr/Supplies/promitheies/Τρεχων-
ετος/Οικονομικο-Ετος-2019 Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα 
παρέχονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα : Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική 
Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας – Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία. 

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV : 32232000-8. 
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, NUTS EL515 
6. Είδος σύμβασης : Αγαθά. 
7. Αντικείμενο Σύμβασης : Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (όπως αναφέρεται παρακάτω) 

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητουμένων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

ειδών που αναφέρονται στην διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή 
περιγράφεται παρακάτω. 

 
α/α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
CPV 

 
ΣΥΣΤΗΜ/ΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
ΤΕΜ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ ΤΟΥ 
ΦΠΑ 24% (€) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

1 Σύστημα 
τηλεϊατρικής 

32232000-8 70267 8 32.258,00 
 

40.000,00 
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9. Προϋπολογισμός της προμήθειας : Τριάντα δυο ευρώ χιλιάδες και διακόσια πενήντα οκτώ  ευρώ 

(32.258,00 €), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, επτά χιλιάδες και επτακόσια σαράντα δυο ευρώ  
(7.742,00 €). 

10. Εναλλακτικές προσφορές : Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
11. Συνολική διάρκεια σύμβασης- δικαίωμα παράτασης :Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της 

διακήρυξης. 
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν 

τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των ειδικών όρων της διακήρυξης. 
13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης : Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων. 
14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές 

υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των 
τμημάτων – συστημικών αριθμών ή για ένα τμήμα – συστημικό αριθμό ή για περισσότερα του ενός 
τμήματα- συστημικούς αριθμούς. 

15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης Ποιότητας και Τιμής. 

16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24-12-2019, ώρα 17:00. 
17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 

240 ημέρες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών : Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» γίνεται την 03-01-2020 και ώρα 11:00 π. μ. και διενεργείται 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές : Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι 
τεχνικές και οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό 
δικαιολογητικά, εκτός των προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων 
ειδών που αυτά και μόνο αυτά δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγμένα επί 
ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της 
διακήρυξης. 

20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά  15%. 

21. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π. Δ. 39/4-5-2017. 

22. Υποβολή προσφυγών : Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 
23. Η σύμβαση εμπίπτει στην Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ) : Ναι. 
24. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) 

επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να 
υπολογίζεται το ΦΠΑ. 

25.  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης : Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης. Για την υπογραφή της 
σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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