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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

           

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 27
 ο

/Θέμα 16
ο
/27-

08-2019 (αριθ.πρωτ.25151/19-09-2019) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 

του κλιβάνου πλάσματος PLASMA HMTS-SES (S/N: S200906054) του οίκου 

HUMAN MEDITEK της Κεντρικής Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου 

Καβάλας με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων ανταλλακτικών,  με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει  της 

προσφερόμενης τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 16.000€ + ΦΠΑ 24% για ένα (1) 

έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους,  με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016. 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών- 

οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 

Καβάλας έως την 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00 μ.μ. 

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 20/12/2019, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:30 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

1. Αντικείμενο είναι η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και αποκατάσταση 

κάθε βλάβης με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών ή και εξαρτημάτων και ότι άλλο θα 

χρειαστεί για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση. 

2. Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων θα γίνονται από τεχνικούς της 

«Συντηρήτριας» εταιρείας, ειδικά εκπαιδευμένους στο αντικείμενο αυτό.               

Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών από τον οίκο 

κατασκευής, τα οποία να είναι της τελευταίας τριετίας. 

3. Η προληπτική συντήρηση του κλιβάνου θα πραγματοποιείται  ανά  εξάμηνο          

(2 ανά έτος) και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο λειτουργίας του κλιβάνου όπως έλεγχο 

για πιθανές διαρροές, στάθμες λαδιού, ηλεκτρικές συνδέσεις κλπ., έλεγχο της 

ποιότητας, διακρίβωση του κύκλου όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που 

απαιτείται για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση. 

Αναλυτικά: 

3.1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 με την συμπλήρωση 6 μηνών ή 600 κύκλων 

λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση και θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά): 

SERVICE KIT-1, εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, αντικατάσταση 

λαδιού της αντλίας κενού, αντικατάσταση φίλτρων κλπ, ρυθμίσεων, ελέγχων 

θερμαντικών στοιχείων, αισθητήρων, βαλβίδων όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία 

που απαιτείται για την διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική 

κατάσταση. 

3.2.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 με την συμπλήρωση 12 μηνών ή 1200 κύκλων 

λειτουργίας από την τελευταία αντίστοιχη συντήρηση και θα περιλαμβάνει 

(ενδεικτικά): SERVICE KIT-1, SERVICE KIT-2, εργασίες ελέγχων, εσωτερικού 

καθαρισμού, αντικατάσταση λαδιού της αντλίας κενού, αντικατάσταση φίλτρων 

λαδιού, HEPA, αισθητήρων H2O2, βαλβίδων, δακτυλίων κλπ, ρυθμίσεις, 

βαθμονόμηση όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την 

διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Επίσης θα γίνεται 

πιστοποίηση του προϊόντος. 

4. Όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων ή την αποκατάσταση των βλαβών 

(όπως SERVICE KIT-1, SERVICE KIT-2, φίλτρα, λάδια, καταλύτες αισθητήρες 

κλπ)  θα είναι γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά του οίκου 

κατασκευής και θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την «Συντηρήτρια» εταιρεία. 

Να κατατεθεί βεβαίωση από την «Συντηρήτρια» εταιρεία ότι τα ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την προληπτική και 

επισκευαστική συντήρηση του κλιβάνου πλάσματος HUMAN MEDITEK κατά την 

διάρκεια της σύμβασης θα είναι γνήσια από τον οίκο κατασκευής.  

5. Οι αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις του κλιβάνου, όταν 

αυτά είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστικό οίκο, θα παρέχονται δωρεάν στο 

Νοσοκομείο (συμπεριλαμβανομένων σχετικών ανταλλακτικών). 

6. Οι εργασίες συντήρησης, ελέγχων και επισκευών του κλιβάνου θα γίνονται 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 



  

7. Η επισκευαστική συντήρηση περιλαμβάνει τρεις (3) επισκέψεις για την 

αποκατάσταση βλαβών. Σε περίπτωση βλάβης, η «Συντηρήτρια» εταιρεία 

υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής εντός 24 ωρών από την 

σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Όλα τα 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

αποκατάσταση των βλαβών θα είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου και θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τη «Συντηρήτρια» εταιρεία.  

8. Οι εργασίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται 

στον χώρο του Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της «Συντηρήτριας» εταιρείας κατά 

την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα προσυμφωνούνται με το 

αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου. 

9. Η «Συντηρήτρια» εταιρεία υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε 

εργασιών συντήρησης ή επισκευής να εκδίδει τεχνικό δελτίο SERVICE REPORT, 

υπογεγραμμένο από τον τεχνικό της και τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου. Το δελτίο 

αυτό θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

10. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει το μηχάνημα από τεχνικές 

παρεμβάσεις τρίτων ατόμων. Η «Συντηρήτρια» εταιρεία δεν θα καλύψει ζημίες που 

πιθανώς προκληθούν από παρεμβάσεις τρίτων. 

11. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του 

μηχανήματος λόγω βλάβης, καθορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες το έτος, 

μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης. Στο τέλος ισχύος 

της παρούσας σύμβασης θα αθροιστούν οι ημέρες περάν των ορίων (DOWN TIME) 

και για κάθε ημέρα θα επιβληθεί στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα το ποσό των 

εκατόν πενήντα (150) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ως χρόνος μη λειτουργίας 

θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να λειτουργεί σε 

εύλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότητας. 

12. Η «Συντηρήτρια» εταιρεία φέρει ακέραια ποινική και αστική ευθύνη για κάθε 

ζημιά που θα προκληθεί στο προσωπικό της, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή και 

σε τρίτους από αμέλεια δική της ή των συνεργείων της. 

13. Η «Συντηρήτρια» εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα διεθνή ή/ 

και ευρωπαϊκά  ή/και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς και να διαθέτει τις ανάλογες 

πιστοποιήσεις οι οποίες  να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους 

οργανισμούς. 

14. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός 

(1) έτους κατόπιν αποδοχής και των δύο μερών. Σε περίπτωση που η παρούσα 

σύμβαση βρίσκεται σε παράταση και προκύψει νέα σύμβαση κατόπιν νέας 

διαγωνιστικής διαδικασίας, τότε παύει να ισχύει η παράταση. 

 

  

                                                                                         

 



  

 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 

Φάκελο Προσφοράς  σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 

Στο Φάκελο  Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

 

Μέσα στο Φάκελο  Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 

Α) Ο φάκελος Δικαιολογητικών -  Τεχνικής Προσφοράς :  

Στο φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και  η περιγραφή των 

προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

Β) Ο φάκελος της Οικονομικής  Προσφοράς :  

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται  η 

τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών 

 

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση 

που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

-Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 

 -Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 - Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της 

χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς, εάν αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο 

του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 

 



  

-Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες. 

-Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

-Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

-Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 
 

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται 

πριν από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

  Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.). 

  Β) Φορολογική Ενημερότητα. 

  Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

 

 Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση 

www.kavalahospital.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

AN.ΚΑΡΑΣΑBΒΟΓΛΟΥ 

 

http://www.kavalahospital.gr/

