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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

4η Υ.Π.Ε  Μακεδονίας & Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υποδ/νση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλακη  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 65500 Καβάλα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   :  Δ. Νεστωρίδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2513501564          Προς : ΚΕΠΑ Α.Β.Ε.Ε.
EMAIL : promithies@kavalahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45ο/19-12-2022 με Θέμα 16o 
(ΑΔΑ:6Ο3Ρ4690ΒΓ-3Ε0) Πρακτικό Απόσπασμα Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του 
Γ.Ν.Καβάλας  με σκοπό την Έγκριση σκοπιμότητας-διενέργειας Διαγωνισμού με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, για την 
Προμήθεια εξαρτημάτων για την συντήρηση και επισκευή των κλινών νοσηλείας CPV 
44523300-5 για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προϋπολογιστικής δαπάνης 33.480,00€ με 
ΦΠΑ. «Καλεί την εταιρεία ΚΕΠΑ Α.Β.Ε.Ε., ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, για την υποβολή  
κλειστών  οικονομικών  προσφορών για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έως στις 11-01-2023 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ». Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την  12/01/2023,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 
μ.μ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης η προμήθεια εξαρτημάτων για την συντήρηση και επισκευή των 
κλινών νοσηλείας CPV 44523300-5 για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τα προς προμήθεια είδη 
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 44523300-5
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο Παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν για την προμήθεια εξαρτημάτων 
για την συντήρηση και επισκευή των κλινών νοσηλείας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11-01-2023 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00πμ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Καβάλας. 
Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις:
1. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
2. Τον αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 
3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης. 
4. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Καβάλας  υπόψη Δ. 
Νεστωρίδης)
5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
6. Τα πλήρη στοιχεία του υποβολέα. 
7. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Καβάλας  με οποιονδήποτε 
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία»

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο ενιαίο 
φάκελο, τον Φάκελο Προσφοράς (κυρίως φάκελος) 

Στον Φάκελο  Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο τίτλος του Διαγωνισμού.
- 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)
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Ο Φάκελος  Προσφοράς περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους 
φακέλους  και ειδικότερα τους  εξής:

α)Τον Φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής Προσφοράς σε δύο (2)  έντυπα (1 
πρωτότυπο – 1 αντίγραφο) 

β)Τον φάκελο της Οικονομικής  Προσφοράς σε δύο (2) έντυπα (1 πρωτότυπο – 1 
αντίγραφο).

2.1.Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:

2.1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα πρόσκληση, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Το Παράρτημα 2 περιλαμβάνει 
την λίστα με τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που θα πρέπει οι 
συμμετέχοντες να προσκομίσουν και βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν με προσοχή το φύλλο 
συμμόρφωσης (παραπομπές) όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2.

2.2.Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

-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.

- 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). 
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- 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. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν. 4412 θα πρέπει καταθέτουν τα 
παρακάτω 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

- 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.).
-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση.
-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου.
-Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 
τους.
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής και 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.

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 
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 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).

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα των180 ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο από την επιτροπής 
παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο 
φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος 
της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η 
τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης Εν συνεχεία, η επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές 
προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για 
τον προσωρινό ανάδοχο. Για την αξιολόγηση των ανωτέρω, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το 
οποίο θα επικυρωθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

4. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
στην παρούσα πρόσκληση, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.

Διευκρινήσεις:
-Εγγυητική συμμετοχής και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν απαιτούνται.
-Διάρκεια σύμβασης: η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
-Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του δημοσίου, 

όπως ισχύουν κάθε φορά.

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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.kavalahospital.gr/
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το υπ ’αρίθμ. πρωτ. 19369/07-09-2022 έγγραφο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων νοσοκομειακών κλινών
2. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των βλαβών που προκύπτουν στις κλίνες νοσηλείας 
ασθενών του Γ.Ν. Καβάλας .
3. Την αναγκαιότητα ύπαρξης ικανής και άκρως αναγκαίας ποσότητας υλικών, εξαρτημάτων και 
αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εύρυθμη και ασφαλή επισκευή και η συντήρηση των κλινών 
νοσηλείας του Νοσοκομείου, ζητήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία και αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο ανταλλακτικών αυτών (ΚΕΠΑ ΑΒΕΕ) τεχνοοικονομική προσφορά. Η ανωτέρω 
εταιρεία μας απέστειλε την παρακάτω προσφορά καθώς και την συνημμένη βεβαίωση 
κατασκευαστή και αποκλειστική αντιπροσωπείας των ανταλλακτικών που χρειάζονται για την 
επισκευή και συντήρηση των νοσοκομειακών κλινών:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1 Πλαστικό συγκράτησης ξύλινου 
πάνελ
μετωπών νοσοκομειακών κλινών, με 
κωδικό
PLHB

100 τεμ. 2,50 € 250,00 €

2 Πλαστική βάση στατώ ορού 32 τεμ. 30,00 € 960,00 €

3 Ηλεκτρονικό χειριστήριο χειρός
νοσοκομειακών κλινών 3 θέσεων, με 
κωδικό
ΗΒ73, με καλώδιο κοντό <1μ.

10 τεμ. 69,00 € 690,00 €

4 Ξύλινο πάνελ μετώπης κλίνης 13 τεμ. 85,00 € 1.105,00 €

5 Τροχός κλινών νοσηλείας 
διαστάσεων
150Χ32 (πίσω τροχοί και ο εμπρός
αριστερός) για μονάδα αυξημένης
φροντίδας, με φρένα, πλήρης, όπως
φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία

9 τεμ. 110,00 € 990,00 €
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6 Τροχός οδηγός κλινών νοσηλείας 
(εμπρός
δεξιά) διαστάσεων 150Χ32 για 
μονάδα
αυξημένης φροντίδας, με φρένα, 
πλήρης,
όπως φαίνεται στην παρακάτω
φωτογραφία

3 τεμ. 125,00 € 375,00 €

7 Τροχός κλινών νοσηλείας 
διαστάσεων
150Χ32 (πίσω τροχοί και ο εμπρός
αριστερός) για κλίνη Ν.Μ με φρένα, 
πλήρης,
όπως φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία

50 τεμ. 125,00 € 6.250,00 €

8 Μοχλός ρύθμισης φρένου, πλήρης , 
όπως
φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία

10 τεμ. 18,00 € 180,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: €27.000,00 + 
ΦΠΑ
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