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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ενός ακινήτου για το «Κέντρο 

Ημέρας Καβάλας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια»  
 

Αριθμός Διακήρυξης : 16/2019 

1. Αναθέτουσα Αρχή : Το ΓΝ Καβάλας, που εδρεύει Αγ. Σίλα, Τ.Κ. 65500 στην Καβάλα και 
προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. (Τηλ. 2513501925, 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). Η Διακήρυξη επίσης καταχωρήθηκε 
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
http://kavalahospital.gr/pub/Supplies/promitheies/2019.aspx Διευκρινίσεις και λοιπές 
πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του Γραφείου Προμηθειών 
(κος Κονδάκος Αναστάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2513501925, Φαξ: 2513501919), όλες τις 
εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00π.μ). 

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

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV : 70130000-1 
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, NUTS EL515 
6. Είδος σύμβασης : Σύμβαση προμήθειας 
7. Αντικείμενο Σύμβασης : Μίσθωση ακινήτου. 
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητουμένων προϊόντων: Συνοπτικός μειοδοτικός 

διαγωνισμός. για την μίσθωση ενός ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Ημέρας Καβάλας 
για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους 
καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

9. Προϋπολογισμός της μίσθωσης: Προϋπολογιστικής συνολικής δαπάνης 60.000€ για 36 
μήνες μίσθωσης. 

10.  Εναλλακτικές προσφορές : Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
11. Συνολική διάρκεια σύμβασης - δικαίωμα παράτασης: Η διάρκεια της σύμβασης που θα 

υπογραφεί με τον εκμισθωτή θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες. Η μίσθωση μπορεί να 
παραταθεί πλέον του διμήνου από την ημερομηνία λήξης της μόνο με έγγραφη συμφωνία 
των μερών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Μέρους Α της παρούσας διακήρυξης. 

12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 12 και 13 του Μέρους Α της παρούσας διακήρυξης. 
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13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Η κατάθεση των 

προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ’ ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου. 

15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Μέρους Α της παρούσας 
διακήρυξης . 

16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/08/2019, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:30 μ.μ. 

17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) μέρες από τη διεξαγωγή της 
μειοδοσίας, Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υποψήφιοι εκμισθωτές δεν έχουν δικαίωμα να 
αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια επιτροπή στις 19.08.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο του 
Τμήματος Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20 του Μέρους Α της παρούσας 
διακήρυξης.  

19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές : Ελληνική. 
20. Τρόπος Χρηματοδότησης : Η μίσθωση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
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 28 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 
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