
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
                 
 
 
              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ               
4η Υ.ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

 

Τμήμα Προμηθειών 
 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Περιοχή Βασιλάκη – 
Άγιος Σίλας   

ΠΡΟΣ: 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:    Β.Παύλου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2513501598 
Email: 
  

promithies@kavalahospital.gr 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρακτ. 39ο/θ΄4ο/10-11-

2022 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Καβάλας και υπ΄αριθμ.απόφ. 1771/16-11-2022 Δέσμευση του 
Λογιστηρίου με ΑΔΑ Ψ8ΓΗ4690ΒΓ-534, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια Υπηρεσίας 
«Συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού NIKΚISO» του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 
(CPV:50421000-2), προϋπολογιστικής δαπάνης 15.120,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και 18.748,80€ 
με Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες Γ. Ν. Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει  της προσφερόμενης τιμής, 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. 

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών 
προσφορών στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 
28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Στον φάκελο προσφοράς εξωτερικά θα αναγράφεται: 

 Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Είδος Διαδικασίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Συντήρησης 
μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού NIKΚISO»  (CPV:50421000-2), Υπόψιν κα. Παύλου 
Ημερομηνία διενέργειας: 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. 

 

Παρακαλούμε στον κυρίως φάκελο εσωτερικά να περιέχει τα παρακάτω:  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι: 

 Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους και τα ζητούμενα της Πρόσκλησής μας.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για τους 
οποίους οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Ο προσφέρων συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσης 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας.  
 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως περιγράφονται παρακάτω και όπου τοποθετούνται σε 
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική 
προσφορά». 
 

3. Οικονομικά στοιχεία, όπου τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» και θα περιέχει τα εξής:  

I. Η τιμή η οποία θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και πιο συγκεκριμένα: 
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %. 
Συνολική τιμή με ΦΠΑ. 

II. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς εκατόν ογδόντα ημέρες. (180 ημέρες). 
 

Παρακαλούμε στον φάκελο να περιέχεται το Ποινικό Μητρώο καθώς και Φορολογική, 
Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
 
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

 

 

 
 
 





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       
                                                              

                                  

Πλήρης Προληπτική και Επισκευαστική Συντήρηση Ετήσιας Διάρκειας των έξι (6) μηχανημάτων 
Τεχνητού Νεφρού τύπου DBB-07 και ενός (1) μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού τύπου DBB-EXA 

του οίκου NIKKISO του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών.  

 
Περιλαμβάνει: 

1. Μία προληπτική συντήρηση ανά έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή. 
2. Πλήρης κάλυψη βλαβών κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής κλήσης από το 

Νοσοκομείο. 
3. Χρόνος απόκρισης βλαβών εντός 24 ωρών. 
4. Συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν 

λόγω βλάβης ή φθοράς κατά την διάρκεια των επισκευών ή των 
συντηρήσεων. 

Δεν περιλαμβάνει: 
1. Αποκατάσταση βλαβών από υπαιτιότητα χρήστη. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

€15.120+ΦΠΑ 

Έξι (6) Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου DBB-07 με σειριακό αριθμό: 
1. J1808239 
2. J1808240 
3. J1808313 
4. J1808322 
5. J1808910 
6. J1808915 

Ένα (1) Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού τύπου DBB-EXA με σειριακό αριθμό: 
1. J2050012 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος ή έως την υπογραφή νέας 

σύμβασης από την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την ετήσια 

συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Καβάλας. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Βεβαίωση (πρόσφατη και σε ισχύ) του κατασκευαστικού οίκου που να 
πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος διαθέτει επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό και 
γνήσια ανταλλακτικά του οίκου NIKKISO για τις υπηρεσίες συντήρησης των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων του οίκου  NIKKISO στην Ελλάδα.  
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