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ΑΡΙΘΜ. 59/20 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΣΟ ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΣΟΤ ΓΕΝ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ» & ΣΟΤ
Κ.Ψ.Τ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1.

Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», κακϊσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ

2.
3.
4.
5.

Σου άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Αϋ171) «Σροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ147)»
Σου άρκρου 43 & 44 του ν. 4605/2019 (Αϋ52) «Σροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4412/2016»
Σo αρικμ. 11953/10.08.2020 αίτθμα τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ (ΑΔΑΜ: 20REQ007270355)
Σθν αρικμ. 1300/02.09.2020 (ο.ε) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 68ΠΡ46906Ω-ΧΦ0, ΑΔΑΜ:
20REQ00007270443
Σθν αρικ. 13148/07.09.2020 απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: ΨΠ9Σ46906Ω-0ΚΗ)
Σθν αρικμ. 355/19 ςφμβαςθ

6.
7.

Σο Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ CPV 50750000-7 του Νοςοκομείου & του Κ.Ψ.Τ. για ζνα (1) ζτοσ, προχπολογιςμοφ
δαπάνθσ 5.103,84€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ κατόπιν ςυλλογισ
προςφορϊν, ςφμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά,

καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν υποβολι κλειςτϊν

τεχνοοικονομικϊν προςφορϊν ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα» ζωσ τισ 14.09.2020 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ
και ϊρα 10.00 π.μ.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των ηθτοφμενων παρεχόμενων υπθρεςιϊν, δθλαδι και για τουσ
επτά (7) ανελκυςτιρεσ (των ζξι (6) ανελκυςτιρων του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΣΖΗΚΩΣΑ» και του ενόσ (1) ανελκυςτιρα
του Κ.Ψ.Τ. Ιωαννίνων και όχι για επιμζρουσ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι
Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, υνεταιριςμοί, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν
τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ
εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά
ςτo αρμόδιo Γραφείο Προμθκειϊν τoυ Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ» μζχρι τθν 14.09.2020 και
ϊρα 10 :00 π.μ.
Θ προςφορά υποβάλλεται ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο
(κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:
Α) θ λζξθ προςφορά με κεφαλαία γράμματα α) Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ γ) Ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, δ) Θ
θμερομθνία διενζργειασ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, ε) Σα ςτoιχεία τoυ απoςτoλζα.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΗ
ΣΙΜΗ.
ΕΓΓΤΗΕΙ
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται.
Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτείται.
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν επομζνθ
τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ τθσ πρόςκλθςθσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω
αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 14θ/09/2020 και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου από τθν
οριςκείςα Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία, αφοφ παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ
προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο αυτϊν.
Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται
δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.
Θ αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι ςε
διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε πρακτικό το
οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.
Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ τιμισ,
ςτον ανάδοχο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των ηθτοφμενων παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
δθλαδι και για τουσ επτά (7) ανελκυςτιρεσ και όχι ανά ανελκυςτιρα και ςφμφωνα με τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
Σο ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ.
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Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον
ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ
Θ πλθρωμι κα γίνει με χρθματικό ζνταλμα βάςει των νομίμων δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο
200 του Ν.4412/2016 για το ςφνολο τθσ αξίασ μείον τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατιςει οι οποίεσ βαρφνουν τον
ανάδοχο και είναι οι ακόλουκεσ:
1.

Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δφο τοισ εκατό).

2.

Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ
φόρων και κρατιςεων (Ν. 4605/2019 άρκρο 44 ωσ ιςχφει ςιμερα ςε αντικατάςταςθ του ζβδομου εδαφίου τθσ παρ.
3 του άρκρου 4 του ν. 4013/2011 (Αϋ204). θμειϊνεται ότι θ κράτθςθ επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ
χαρτοςιμου 20%, που αποδίδονται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Δθμόςιο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
περί χαρτοςιμου

3.

Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται
κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013).

4.

Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π), κακϊσ και
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). τθν
παραπάνω κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν Χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%
επί του χαρτοςιμου.
Ο αναλογοφν ΦΠΑ επί τοισ εκατό (%) για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ βαρφνει το Νοςοκομείο και κα υπολογίηεται
χωριςτά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Θ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ, με τον όρο διακοπισ αυτισ ςε
περίπτωςθ που ςυμβαςιοποιθκεί το ζργο ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ από το πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ 2019).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει μαηί με τθν προςφορά τουσ να επιςυνάψουν και τα παρακάτω:
1. Τπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρεται ότι ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ
2. Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016, και πλιρωςθσ των κριτθρίων επιλογισ παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ
αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
2.1. τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ αντί ποινικϊν μθτρϊων, όπου να δθλϊνεται ότι:
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22
του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του
υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με τον. 2803/2000 (Αϋ48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ,
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215 ).
Θ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι ςε περίπτωςθ
νομικοφ προςϊπου εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτ. 79Α του Ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου αφορά: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, γγ) ςτισ
περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
2.2. Φορολογικι ενθμερότθτα.
2.3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2.4. Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό, από όπου να προκφπτουν τα μζλθ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ
εταιρείασ
Να κατατεκεί ςε ξεχωριςτό φάκελο θ Σεχνικι και θ Οικονομικι προςφορά ςε δυο (2) αντίτυπα.
τθν Σεχνικι προςφορά κα αναφζρονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ. Επίςθσ κα επιςυνάπτεται
πιςτοποιθτικό ISO 9001 (πρωτότυπο ι αντίγραφο νόμιμα επικυρωμζνο).
τθν Οικονομικι προςφορά κα δοκεί τιμι ςυντιρθςθσ για κάκε ανελκυςτιρα ξεχωριςτά αλλά και για το ςφνολο αυτϊν
υποχρεωτικά.
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Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πρόςκλθςθσ του διαγωνιςμοφ κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί με τον χορθγθτι
αποτελοφν οι παρακάτω όροι ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1. Με τθν παροφςα ανάκεςθ κα γίνει θ Ετιςια Προλθπτικι & Διορκωτικι υντιρθςθ των 6 ανελκυςτιρων του
Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» ιτοι των: 1.1 Φαρμακείου, 5.2 και 5.3 (Δίδυμοι), 8.1 (Εξωτερικά
Ιατρεία), 10.1 (Αποςτείρωςθ) και 12.1 (Διοίκθςθσ) και του ενόσ (1) ανελκυςτιρα του Κ.Ψ.Τ. Ιωαννίνων, (ςφνολο επτά
7).
2. Θ προςφορά κα δοκεί υποχρεωτικά για το ςφνολο των επτά ανελκυςτιρων.
3. Ο «υντθρθτισ» πρζπει
3.1 Να είναι τεχνικι εταιρεία θ οποία να είναι ςτελεχωμζνθ με ζνα τουλάχιςτο διπλωματοφχο Θ.Μ. Μθχανικό με τα
απαιτοφμενα προςόντα και προςωπικό που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία.
3.2 Να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και εκςυγχρονιςμό ανελκυςτιρων ςε παρόμοιασ
κλίμακασ και είδουσ κτιρια.
3.3 Να ζχει αποδεδειγμζνθ γνϊςθ των ειδικϊν τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των ανελκυςτιρων του Νοςοκομείου και να
είναι ςε κζςθ να προμθκεφςει με κάκε υλικό τουσ ανελκυςτιρεσ.
4. Ο ανάδοχοσ κα είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001.
5. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται από ςυνεργείο με επικεφαλισ αδειοφχο ςυντθρθτι και ζναν ακόμα
τουλάχιςτον αδειοφχο ςυντθρθτι, οι οποίοι οφείλουν να παρευρίςκονται επί τόπου ςτο ζργο.
6. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανελκυςτιρασ 5.1 (Σθλεφωνείου) επιςκευαςτεί,
τότε κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν ςυντιρθςθ των 8 ανελκυςτιρων χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ.
2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Για τθν διενζργεια τθσ ςυντιρθςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και πρότυπα
περί εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και αςφάλειασ ανελκυςτιρων και ιδιαίτερα με:
τθν ΚΤΑ ΦΑ/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ-2604/Β/22-12-08),
τθν ΚΤΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997),
το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 81-1,
το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 81-2,
το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 81-80,
τα ιςχφοντα πρότυπα για ανελκυςτιρεσ εγκαταςτθμζνουσ πριν τθν εφαρμογι των προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ 81-1, ΕΛΟΣ ΕΝ
81-2.
Οι κανόνεσ τθσ Σεχνικισ και εμπειρίασ για τθν λειτουργικότθτα και τθν αςφάλεια.
3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πλθρϊνονται με το μινα.
τθν οικονομικι προςφορά κα δοκεί τιμι ςυντιρθςθσ για κάκε ανελκυςτιρα ξεχωριςτά αλλά και για το ςφνολο αυτϊν
υποχρεωτικά.
4.ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
Θα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ που περιγράφονται παρακάτω.
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
1.
Ο ςυντθρθτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν προλθπτικισ και διορκωτικισ ςυντιρθςθσ ςε
όςουσ ανελκυςτιρεσ βρίςκονται ςε λειτουργία.
Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα πραγματοποιείται, δφο φορζσ το μινα ςε κάκε ανελκυςτιρα.
Οι εργαςίεσ εκτελοφνται όπωσ ακριβϊσ προκφπτουν ανά μινα – τρίμθνο και ανελκυςτιρα από το Πρόγραμμα
Προλθπτικισ υντιρθςθσ που κα παραλάβει ο ςυντθρθτισ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ.
Τποχρζωςθ του ςυντθρθτι είναι θ άριςτθ εμφάνιςθ των εγκαταςτάςεων των μθχανοςταςίων και φρεατίων των
ανελκυςτιρων.
2.
Ο ςυντθρθτισ οφείλει να ενθμερωκεί από τθν Σεχνικι Τπθρεςία για το πρόγραμμα Θ/Τ (λογιςμικό) που
χρθςιμοποιείται για τθν ζκδοςθ του Προγράμματοσ Προλθπτικισ υντιρθςθσ των Ανελκυςτιρων, και να παραδϊςει
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ανάλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ, πρόταςθ ςε θλεκτρονικι μορφι, για όλεσ τισ απαραίτθτεσ
ενθμερϊςεισ-προςαρμογζσ που πρζπει να γίνουν ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α. υπ’ Αρικ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 ϊςτε να
ςυμπεριλθφκεί και θ λίςτα ελζγχου ανά ανελκυςτιρα (check list) ςτο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ. ε περίπτωςθ μθ
ζγκριςθσ τθσ αποβλθκείςασ πρόταςθσ, από τθν Σεχνικι Τπθρεςία οφείλει εντόσ 5 θμερϊν να υποβάλλει, επί ποινι
αποκλειςμοφ, νζα βελτιωμζνθ πρόταςθ ςφμφωνθ με τισ διορκϊςεισ που κα υποδείξει θ Τπθρεςία.
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3.
Για τθν διορκωτικι ςυντιρθςθ ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να βρίςκεται ςτον χϊρο του Νοςοκομείου το
δυνατόν ςυντομότερα και πολφ εντόσ 90min μετά τθν ειδοποίθςθ του εξαςφαλίηοντασ τθν δυνατότθτα ανεφρεςθσ του
από αρμόδιουσ υπαλλιλουσ του Νοςοκομείου ανά πάςα ςτιγμι του 24ϊρου, ςε αρικμοφσ τθλεφϊνου που κα
κατατεκοφν ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία.
Εφλογοσ χρόνοσ διάγνωςθσ τθσ βλάβθσ αυτισ κακορίηονται οι 24 ϊρεσ από τθν άφιξθ του τεχνικοφ του ςυντθρθτι ςτο
Νοςοκομείο.
Εφλογοσ χρόνοσ παράδοςθσ ανταλλακτικϊν ςτο Νοςοκομείο από τθν γραπτι παραγγελία τουσ κεωροφνται οι 2
κανονικζσ θμζρεσ εργαςίασ.
Εφλογοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ κεωρείται οι 72 ϊρεσ εκτόσ εκείνων των περιπτϊςεων που απαιτοφνται
επιςκευζσ ςε εργαςτιριο (π.χ. καταςτροφι περιζλιξθσ κινθτιρα ι πθνίων των φρζνων κ.λ.π.).
4.
ε περίπτωςθ μθ τθριςεωσ των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 4, ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να παράςχει
ςυντιρθςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, άνευ τιμιματοσ και ωσ εξισ: για κάκε θμζρα υπερβαίνουςα τισ
ςυμφωνθκείςεσ προκεςμίεσ κα παρατείνεται κατά το διπλάςιο τθσ υπζρβαςθσ θ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
5.
ε κάκε τακτικι ι ζκτακτθ επικεϊρθςθ του ανελκυςτιρα από τον ςυντθρθτι, ι ειδικοφ αυτοφ ςυνεργείου και
πριν τθν ζναρξθ αυτισ υποχρεοφται ο επικεφαλισ του ςυνεργείου να ειδοποιεί τον από το Νοςοκομείο οριςκζντα
τεχνικό για να παρακολουκεί τθν επικεϊρθςθ.
Ο ωσ άνω τεχνικόσ του Νοςοκομείου υποχρεοφται να τθρεί ειδικό ζντυπο ςτο οποίο κα ςθμειϊνεται θ εκτζλεςθ κάκε
επικεϊρθςθσ ωσ και τα αποτελζςματα αυτισ.
Όλεσ οι καταχωριςεισ αυτζσ ςτο ειδικό αυτό ζντυπο κα υπογράφονται κάκε φορά από τον Σεχνικό του Νοςοκομείου και
τον ςυντθρθτι.
Για τθ διενζργεια των προλθπτικϊν ι επανορκωτικϊν ςυντθριςεων ο ςυντθρθτισ οφείλει να λαμβάνει μζριμνα για τον
περιοριςμό τθσ πρόκλθςθσ αναςτάτωςθσ ςτθ λειτουργία του Νοςοκομείου, με ςωςτό προγραμματιςμό του χρόνου
αποκατάςταςθσ και τθν απαραίτθτθ ςιμανςθ ςτισ κφρεσ των ανελκυςτιρων.
6.
Θ ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ των μθνιαίων αποηθμιϊςεων κα πραγματοποιείται μόνον
κατόπιν προςαγωγισ των πιο πάνω εντφπων και των μθνιαίων - τριμθνιαίων Προγραμμάτων Προλθπτικισ υντιρθςθσ
ςτθν ΣΤ και εξακρίβωςθσ τθσ εκτζλεςθσ όλων των προβλεπόμενων υποχρεϊςεων.
Θ πλθρωμι κα γίνεται μόνο για τουσ ανελκυςτιρεσ που λειτουργοφν και ςυντθροφνται από τον Ανάδοχο.
7.
Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο υντθρθτισ υποχρεοφται να υποβάλει τιμοκατάλογο προςφοράσ των
βαςικϊν και κρίςιμων ανταλλακτικϊν.
Όλα τα ανταλλακτικά όπωσ κοχλίεσ, ελατιρια επαφζσ, ψικτρεσ κ.λ.π. οι επιςκευζσ μεγάλθσ ςθμαςίασ και εκείνεσ που
γίνονται ςε εργαςτιρια, προερχόμενεσ από ανϊτερθ βία ι από ειδικζσ εξωτερικζσ περιςτάςεισ (όπωσ π.χ. καταςτροφι
τθσ περιελίξεωσ των κινθτιρων και των πθνίων των φρζνων) κ.λ.π. ωσ και τα εξαρτιματα που υπόκεινται ςε κανονικι
φκορά και όχι ςε αμζλεια ςυντιρθςισ τουσ, εξαιροφνται τθσ παροφςθσ ςυμφωνίασ ςυντθριςεωσ και κα πλθρϊνονται
ιδιαίτερα.
Διευκρινίηεται ότι τα χρθςιμοποιοφμενα εξαρτιματα, ανταλλακτικά κ.λ.π. για τθν υπόψθ ςυντιρθςθ κα είναι κατά
κανόνα του ιδίου καταςκευαςτι με τα προσ αντικατάςταςθ.
8.
Τποχρζωςθ του ςυντθρθτι είναι θ άριςτθ εμφάνιςθ των εγκαταςτάςεων των μθχανοςταςίων και φρεατίων
των ανελκυςτιρων.
9.
Ο ςυντθρθτισ κα ευκφνεται κακ’ όλθ τθσ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ για τθν ακριβι και πιςτι τιρθςθ
και εφαρμογι όλων των κειμζνων διατάξεων Νόμου ωσ και Αςτυνομικϊν ι άλλθσ οιαςδιποτε αρχισ για τθν ορκι
ςυντιρθςθ των ανελκυςτιρων κακϊσ και τθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων για τθν διαφφλαξθ τθσ αςφάλειασ και
τθσ υγείασ.
10.
Ο ςυντθρθτισ κα ευκφνεται δια κάκε ηθμιά ι βλάβθ που προκλικθκε από αυτόν ι από το ςυνεργείο του
(εργοδθγϊν, τεχνιτϊν, εργατϊν κ.λ.π.) ςτθν εγκατάςταςθ των ανελκυςτιρων ι ςε οποιοδιποτε μζροσ ι τμιμα τθσ
οικοδομισ, υποχρεοφται δε να τισ αντικακιςτά αμζςωσ και με δικζσ του δαπάνεσ.
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
1. Ο ςυντθρθτισ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ που προξενθκεί είτε ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου είτε ςε
οποιονδιποτε τρίτον κατά τθν λειτουργία των ανελκυςτιρων που οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ του ιδίου ι
των από αυτόν εντεταλμζνων για τθν ςυντιρθςθ, ευκφνεται απόλυτα και αποκλειςτικά αυτόσ, υποχρεοφμενοσ να
αποηθμιϊςει τον πακόντα για κάκε από το ατφχθμα προξενθκείςα ς' αυτόν βλάβθ ι ηθμιά. Ο ςυντθρθτισ ςε περίπτωςθ
ανακοίνωςθσ από το Νοςοκομείο κοινοποιθκθςομζνθσ ς' αυτόν αγωγισ αποηθμίωςθσ για τυχόν ατφχθμα δθλϊνει ρθτά
ότι αναλαμβάνει αυτόσ τον δικαςτικό αγϊνα τικεμζνου του Νοςοκομείου εκτόσ δίκθσ, αναλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ τθν
όλθ δικαςτικι δαπάνθ.
2. Θ ευκφνθ του υντθρθτι περιορίηεται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ των ανελκυςτιρων και δεν επεκτείνεται ςτθν
αποκατάςταςθ ηθμιϊν άλλων ςυςκευϊν.
3. Ο ςυντθρθτισ κα ευκφνεται κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, από τθν ζναρξθ τθσ προλθπτικισ και διορκωτικισ
ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων για τθν ακριβι και πιςτι τιρθςθ και εφαρμογι όλων των κειμζνων διατάξεων Νόμου ωσ
και Αςτυνομικϊν ι άλλθσ οποιαςδιποτε Αρχισ.
4. Ο ςυντθρθτισ ςε περίπτωςθ ανακοίνωςθσ από το Νοςοκομείο, κοινοποιθκθςομζνθσ ς' αυτό αγωγισ αποηθμίωςθσ
για τυχόν ατφχθμα, δθλϊνει ρθτά ότι επικυμεί να παρζμβει ςτθν δίκθ και αναλαμβάνει αυτόσ τον δικαςτικό αγϊνα,
τικεμζνου του Νοςοκομείου εκτόσ δίκθσ, αναλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ τθν όλθ δικαςτικι δαπάνθ.
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5. ε περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιων εκ των παραπάνω όρων από τον ςυντθρθτι το Νοςοκομείο δικαιοφται κατ'
απόλυτο αυτοφ κρίςθ να επιβάλει ςτον ςυντθρθτι κυρϊςεισ.
6. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να αςφαλίηει τουσ από αυτόν ςυντθροφμενοσ ανελκυςτιρεσ ςε αςφαλιςτικι εταιρεία
τθσ ζγκριςθσ του Νοςοκομείου, για αςτικι ευκφνθ καλφπτουςα 1.200 Ευρϊ για μεμονωμζνο ατφχθμα και 3600 Ευρϊ για
ομαδικά. Επίςθσ οφείλει να ζχει αςφαλίςει όλο το απαςχολοφμενο, ςτθν εν λόγω ςυντιρθςθ προςωπικό του ςτα από
τον Νόμο προβλεπόμενα Σαμεία.
Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ
Τπθρεςίασ που του δίνονται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ι το νόμο μποροφν να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του άρκρου 218
(Ποινικζσ ριτρεσ) ι μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ με τισ ςυνζπειεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.
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