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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                

              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ              

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

             Υποδιεύθυνση: Οικονομικού     
Τμήμα: Προμηθειών

              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη –

Άγιος Σίλας  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Φ.Κονδάκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2513501584    Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 
E-MAIL: fkondakou@kavalahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          

Πρόσκληση διενέργειας Διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118  του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021, 
για την «Υπηρεσία αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών- χάρτου για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. Καβάλας»   (CPV: 90511400-6), με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  
τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 11.904,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγραμματισμού Προμηθειών 2022. ΚΑΕ: 0419.
 
 Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ΄ όψιν: 
Α.   Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4782/2021)

2.Του Ν. 4605/2019 άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016».

3. Του Ν. 4609/2019 άρθρο 56 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/2016».

4. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Β.     Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:
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1. Του υπ΄ αριθ. πρωτ. 17575/10-08-2022  πρωτογενούς αιτήματος  του τμήματος 
Επιστασίας  για  διενέργεια Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων υλικών- χάρτου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καβάλας» 
(CPV:90511400-6), προϋπολογιστικής δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 
11.904,00€ με ΦΠΑ 24%  για δύο (2) έτη.(ΑΔΑΜ:22REQ011103949)
 2. Της υπ` αριθ. πρωτ. 1014/14-09-2022  Απόφασης  Διοικητή του Γ.Ν. Καβάλας 
έγκρισης  επαναληπτικής διενέργειας του ανωτέρω Διαγωνισμού καθώς και των 
συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών -ορθή επανάληψη,  με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118  του 
Ν.4412/20162016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 παρ. 1 
του 4872/2021). (ΑΔΑ:ΩΖΛ54690ΒΓ-ΝΑΛ) 
3. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 1455/15-09-2022 απόφασης δέσμευσης πίστωσης του 
Φορέα (ΑΔΑ: 96ΡΥ4690ΒΓ-6ΧΝ)  και της υπ’ αριθ. πρωτ. 36279/17-08-2022 
απόφασης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα 
οικονομικά έτη από την 4η Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ: Ψ0ΥΖΟΡ1Ο-2ΙΦ) (ΚΑΕ:0419)

                                 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Για την υποβολή κλειστών προσφορών για την «Υπηρεσία αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων υλικών- χάρτου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καβάλας», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, (CPV: 90511400-6), προϋπολογιστικής 
δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 11.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% και  για τα δύο (2) έτη  (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη 
αυτής της προϋπολογισθείσας δαπάνης) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγραμματισμού Προμηθειών 2022.

 Η δαπάνη  του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού 
Νοσοκομείου για τα οικονομικά έτη 2022-2024  στον ΚΑΕ 0419. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 23/09/2022  ΩΡΑ 11:00 πμ.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/09/2022  ΩΡΑ 14:00 μμ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών

   
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα 
Προμηθειών. Προσφορές που κατατίθενται μετά από την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που 
αναφέρονται στο στις διατάξεις του ν. 4412/2016 στο άρθρο 91.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016 μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: δεν απαιτείται.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις 
αυτού.

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τοποθέτηση κάδου, τύπου press container, χωρητικότητας  23 κυβικών,  σε χώρο 
που θα ορίσει  εκπρόσωπος του Νοσοκομείου, στον οποίο θα τοποθετούνται όλα τα 
χαρτιά για ανακύκλωση και ο οποίος θα αλλάζει σε 20-30 ημέρες (ανάλογα με τις 
ανάγκες τις υπηρεσίας)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τον κάδο πλυμένο και 
απολυμασμένο βάσει πιστοποίησης και να τον αλλάζει  εντός 24 ωρών από την ώρα 
επικοινωνίας με την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας του κάδου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
τον αντικαταστήσει εντός 24 ωρών.
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο, τον 
επονομαζόμενο κυρίως Φάκελο Προσφοράς. 

Στον κυρίως Φάκελο Προσφοράς  πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής  :

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

- H επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό.

- Ο αριθ. πρωτοκόλλου και ο τίτλος της σύμβασης .

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   του διαγωνισμού.

-Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Μέσα στον κυρίως Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής:.

Α.ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την 
προσφορά τους στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1)Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

-Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, 
ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.

2) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι:
αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

-Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα  Συμβούλου,

-Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,

-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου,
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-Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,

-Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,

-Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το

απασχολούμενο προσωπικό,

-Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του 
Επιμελητηρίου.

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 
περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) 
Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η 
επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 
της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία ζ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατική νομοθεσίας.) 

Τα δικαιολογητικά  γίνονται αποδεκτά  όταν είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 , 13 του 4412/2016,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

την υποβολή του.
 Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι 

εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Οι 
Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 
(για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).

Β. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως Φάκελο προσφοράς, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί  από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο A΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» 
της πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω κεφάλαιο.

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 
Φάκελο προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος «Οικονομική 
Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης  την οικονομική προσφορά. 
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- Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. (θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.)

ΙΙ. Τιμή με 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).

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 -Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά  για το σύνολο  
της Υπηρεσίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ

http://www.kavalahospital.gr/
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