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«Υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του γενικού
νοσοκομείου Λευκάδας»

Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2 Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3 Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
4 Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5 Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
6 Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008489690 όπως επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. Την υπ’αριθμ.πρωτ 546/21-04-2021 (ΑΔΑ:948Δ4690ΒΧ-ΡΞΙ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 284.
8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008503721
9.Την αριθμ. Πρωτ. 551/22-04-2021 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας
της διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: ΩΑΔΥ4690ΒΧ-ΝΝΡ)
10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

Πίνακας ειδικοτήτων συνεργείου λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ Νοσοκομείου
Λευκάδας
Για την 24ωρη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, απαιτούνται
οι παρακάτω ειδικότητες με τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος:






Ένας (1) πτυχιούχος μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός μέλος ΤΕΕ ή συναφούς ειδικότητας με άδεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ισότιμη των παραπάνω.
Πέντε (5) ηλεκτροτεχνίτες
Δύο (2) υδραυλικοί
Ένας (1) συντηρητής κτιρίου οικοδομικών εργασιών.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για «Υπηρεσίες
συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του γενικού νοσοκομείου
Λευκάδας», CPV:50710000-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.948€ με ΦΠΑ, για
διάστημα 2 μηνών, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
CPV:50710000-5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ &
Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δεξαμενή νερού χρήσης Δεξαμενή
νερού πυρόσβεσης. Αντλητικό συγκρότημα ύδρευσης-άρδευσης δίκτυα εγκαταστάσεις. Αντλητικό
συγκρότημα πυρόσβεσης- δίκτυα
Μ1 εγκαταστάσεις
Ατμογεννήτριες. Λέβητες Καυστήρες Εναλλάκτες ατμού –ατμού Δοχείο συμπυκνωμάτων. Δοχείο
στρατσώνας. Δοχείο πληρώσεως.
Θερμαντήρες παραγωγής ζεστού
νερού. Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσεως.
Μ2 Δοχεία διαστολής.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α (ΜΗΝΕΣ)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

2

1000

2.000

2

2.400

4.800

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Αποσκληρυντής ύδατος. Απιονιστές ύδατος. Κυκλοφορητές ζεστού νερού θερμάνσεως. Ψύκτες
παραγωγής παγωμένου νερού.
Κυκλοφορητές-αντλίες παγωμένου
νερού. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. FCU. Ανεμιστήρες
απαγωγής
Εγκαταστάσεις διαχείρισης-επεξεργασίας –τελικής διάθεσης λυμάτων, Δεξαμενές αντλιοστάσια δίκτυα λυμάτων.
Κέντρο οξυγόνου. Κέντρο πρωτοξειδίου του Αζώτου. Κέντρο παραγωγής ιατρικού αέρα. Κέντρο κενού. Κέντρο παραγωγής
βιομηχανικού αέρα. Γεννήτριες Ο2
Σύστημα χλωρίωσης. Σύστημα
αντιστροφής όσμωσης –παραγωγής νερού για Τεχνητό Νεφρό και
αποστείρωση. Εγκαταστάσεις –
Εξοπλισμοί Πλυντηρίων-Κουζίνας
Κάθε άλλη εγκατάσταση ή μηχάνημα ή συσκευή ή δικτύωση ή εξάρτημα παντός είδους εξοπλισμού
που χαρακτηρίζεται σαφώς μηχανολογική εργασία και δεν αναφέρεται στα ανωτέρω. Εκτός
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

2

2.600

5.200

2

1.050

2.100

2

1.112,5

2.225

2

1600

3.200

2

2000

4.000

ΣΥΝΟΛΟ Μ1 - Μ8

Η1

Η2
Η3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσεως.
Τρείς (3) Μετασχηματιστές ισχύος
1.600 KVA/τεμάχιο. Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσεως. Δύο (2)
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας (
UPS ) Ιατρικών Χώρων
Γενικοί πίνακες κινήσεως. Γενικοί
Πίνακες Φωτισμού Ασφαλείας. Γενικός φωτισμός . Πρίζες-Διακόπτες. Ειδικός φωτισμός χειρουργείων και λοιπών χώρων. Γενικοί
και μερικοί ηλεκτρικοί πίνακες
ορόφων. Εγκαταστάσεις και αυτοματισμοί που εξυπηρετουν μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα
Συστήματα ΠυρανίχνευσηςΠυρόσβεσης

23.525
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

2

2.400

4.800

2

2.750

5.500

2

1925

3.850

Η4

Εγκαταστάσεις Ισοδυναμικής Προστασίας. Εγκαταστάσεις Αντικεραυνικής Προστασίας. Σύστημα τηλεφώνων- data. Συστήματα ενδοσυνεννόησης –θυροτηλεφώνωνκλήσης αδελφής-προτεραιότητας.
Συστήματα τηλεόρασης-ρολογιώνΣυναγερμού κλοπής-προειδοποίησης. Καλωδιώσεις -επεκτάσεις εγκαταστάσεις νέων γραμμώνδικτύων που αφορούν επεκτάσεις
τροποποιήσεις εγκαταστάσεις
νέων συστημάτων ,συσκευών και
μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου Ια τροτεχνιλογικού εξοπλίσμού και Πληροφορικής

2

1.485

2.970

Η5

Κάθε άλλη εγκατάσταση ή μηχάνημα ή συσκευή ή δικτύωση ή εξάρτημα παντός είδους εξοπλισμού
που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική εργασία
(πλήν των ιατρικών μηχανημάτων,
των ψυκτών & ψυγείων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ψυκτικών θαλάμων νεκροθαλάμων) και
δεν αναφέρεται στα ανωτέρω.

2

1.027,5

2.055

ΣΥΝΟΛΟ Η1 - Η5

19.175

ΣΥΝΟΛΟ

42.700

ΦΠΑ 24%

10.248

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52.948

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για συντήρηση ορισμένων μόνο
από το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως αυτά αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα. Τμηματική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό
 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και Κοινοπραξίες, που
είναι εγγεγραμμένα σε οικείο Επιμελητήριο και έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές
με αυτό του διαγωνισμού (συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων) και διαθέτουν τις κατά
νόμο απαιτούμενες άδειες.


Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα
έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς






Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα κατατεθεί ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει κατάλογο των ατόμων που θα απασχολήσει με τα πλήρη στοιχεία τους, Για
τους Διπλωματούχους Μηχανικούς είναι υποχρεωτική η κατάθεση (μαζί με την προσφορά), πλέον των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας εμπειρίας τους που αναφέρονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρο 7), και Υπευθύνων Δηλώσεων τους με θεώρηση
του γνησίου υπογραφής ότι αποδέχονται την ενεργή επί τόπου συμμετοχή τους στο
Έργο και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις – ευθύνες που αυτή συνεπάγεται (άρθρο 7 Τεχνικών Προδιαγραφών), διαφορετικά θα τίθενται εκτός διαδικασίας του διαγωνισμού.
Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις έργων κατασκευής / συντήρησης / επισκευής σύνθετων και ανάλογης πολυπλοκότητας Η/Μ εγκαταστάσεων
των πέντε (5) τελευταίων ετών (Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα) του Προσφέροντος, συνοδευόμενο με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. O προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη εγκατάσταση Νοσοκομείου

Κατάλογο των μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει ο Προσφέρων και απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης.

Γ. Υπογραφή Σύμβασης
Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ΕΠΤΑ (7)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στον
Ανάδοχο, άλλως σε περίπτωση άρνησης του να προσέλθει για την υπογραφή της θα
κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις από τον Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις (αξιώσεις
για θετικές και αποθετικές ζημιές κλπ.). Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός
ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για
όλα τα άτομα που θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1.ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των
παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής:
α. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό Νοσοκομείο .
β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της
συμβάσεως
η
παροχή
υπηρεσιών
λειτουργίας
και
συντήρησης
των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, όπως επεξηγούνται στο άρθρο 3.
γ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Διοικεί και
εποπτεύει σε συνεργασία με την επίβλεψη την τήρηση της σύμβασης.
δ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: οι ορισθησόμενοι από την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανικοί ΠΕ ή Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί η εργοδηγοί , ως
αρμόδιοι για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω
συμβάσεως και οι ορισθησόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές των.
ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ
εξοπλισμού του
Νοσοκομείου.
στ. ΕΡΓΑΣΙΑ: H κάθε είδους ενέργεια , επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και
αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση.
ζ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:To Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.
η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3.
θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: To
σύνολο των
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (H/M), των μηχανημάτων και συσκευών του
Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μέσα
στον χρόνο ισχύος της σύμβασης, είτε εκτός αυτών. Συνοπτικά ο Η/Μ εξοπλισμός
περιγράφεται ως ακολούθως:
Α. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και μηχανήματα.
α. ΑΤΜΟΥ ( Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες, δίκτυα , δοχεία
συμπυκνωμάτων, εναλλάκτες, αντλίες, βάνες, φίλτρα, ατμοπαγίδες, κλίβανοι
αποστείρωσης, πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.)
β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.)
γ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Κρύα-ζεστά νερά, δεξαμενές, πιεστικά συγκροτήματα, αποσκληρυντές,
χλωριωτές, αντλίες, κυκλοφορητές με τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers
κλπ.)
δ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Δίκτυα ,συστήματα αυτόματου ποτίσματος, κλπ.)
ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Λυμάτων πάσης φύσεως και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις , κλπ.)
στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές
φωλιές, πυροσβεστικά
συγκροτήματα,
πυροσβεστικοί σταθμοί.)
ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες,
εξαεριστήρες, αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, αυτόνομα
κλιματιστικά, fan – coils, air conditioners κάθε είδους, κλπ.).
η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερμαντικά
σώματα, ατμοπαγίδες ,λέβητες).
θ. ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια, ψυκτικές μηχανές –συμπιεστές, εξατμιστές, συμπυκνωτές,
βαλβίδες, αυτοματισμοί -, ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες ,ψυγεία κάθε
τύπου, τράπεζες αίματος, κλπ.)

ι. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές υγρού οξυγόνου, γεννήτριες οξυγόνου με τους
αεροσυμπιεστές, δίκτυα, λήψεις, μεγάλες φιάλες διανομής κλπ.)
κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ( κέντρο διανομής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες διανομής
κλπ.)
λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα ,υποσταθμοί ,λήψεις κλπ.)
μ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.)
ν. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΔΑΤΟΣ
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δίκτυα, δεξαμενές,
αποσκληρυντές, συσκευή αντιστρόφου οσμώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.).
ξ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ο. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς
μηχανολογική, κλπ.
Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά – Ασθενή — Μηχανήματα.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με
βοηθητικά συστήματα ασφαλείας ,πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ και
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήματα διόρθωσης συνφ, συστήματα γείωσης,
αυτοματισμοί, κλπ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες
αυτοματισμών ,δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισμός –κίνηση- πίνακες κλπ.)
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικό
συγκρότημα, μόνιμα συστήματα κλπ.).
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: συνδέσεις κλπ.
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (κατανεμητές, δίκτυα εσωτερικά, τηλεφωνικές συσκευές).
ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ—ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ U.P.S.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς
ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική (εκτός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού).
Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των
υποχρεώσεων του συγκεκριμένου Αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να διαθέτει
εκπαιδευμένο προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς.
2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας στη
συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του
νοσοκομείου, όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η
παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και ασφαλούς παροχής έργου των Η/Μ
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες.
Τροποποίηση Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό
τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιοδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας
σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο
συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

3.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του
τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

4.ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την θέση σε λειτουργία, την συνεχή 24ωρη
παρακολούθηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου, την
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων, την
αποκατάσταση
οιασδήποτε βλάβης συσκευών και μηχανημάτων, την προληπτική
συντήρηση όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10, καθώς επίσης οποιεσδήποτε βελτιώσεις,
επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. της εγκατάστασης.
Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και
αδιάλειπτη παροχή (ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος) ηλεκτρικού
ρεύματος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού,
κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, επεξεργασία νερού (αποσκλήρυνση, ώσμωση,)
παροχέτευσης ιατρικών αερίων, κλπ. σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες).
Επίσης περιλαμβάνεται η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των κυκλωμάτων
ασθενών ρευμάτων.
Στους χώρους του Νοσοκομείου θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και
η διατήρηση σε καλή κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, των υδραυλικών
παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών στοιχείων κλιματισμού
(air condition, fan-coil
units) , σωμάτων κεντρικής θέρμανσης και γενικότερα
κάθε στοιχείου Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στους χώρους του Νοσοκομείου.
Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται η τεχνική υποστήριξη:
Α) των μηχανημάτων – δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Β) των εγκαταστάσεων – δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων

5.ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό
σύμφωνα με τo παρακάτω Άρθρο 5 και το οποίο θα συνεργάζεται με το προσωπικό
που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο για την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των
κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του
Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ
κλπ. ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων
τεχνολογικά προηγμένων χωρών.
Στην ευθύνη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε συνεργασία με το προσωπικό του
Νοσοκομείου ανήκει η συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, εντός των
πλαισίων που καθορίστηκαν στο ΑΡΘΡΟ 3.
Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, για την
πρόληψη ζημιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις
βλαβών.
Γενικότερα το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι υποχρεωμένο να εκτελεί όλες τις
εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και
λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου.
Διευκρινίζεται ότι: To Προσωπικό του Αναδόχου, μαζί με το Τεχνικό Προσωπικό του
Νοσοκομείου, θα αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο για την συντήρηση και
λειτουργία των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου, και γενικά θα
συμβάλει στην τεχνική υποστήριξη του Νοσοκομείου υπό την Διοίκηση και καθοδήγηση της
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, η οποία είναι και αρμόδια για την επίβλεψη και διαπίστωση
της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της Σύμβασης.

6. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι άριστα εκπαιδευμένο, υψηλού
επιπέδου εμπειρίας και γνώσεων και θα έχει τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό,
ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε
βλάβης προκύψει.
Ο Ανάδοχος για την αμοιβή του προσωπικού του επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις
συλλογικές συμβάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία.
Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε συνεργασία με το προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα
καλύπτουν την συντήρηση (προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ.) και λειτουργία
των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση για όλες τις
ημέρες της εβδομάδος.
Ο αριθμός των τεχνικών κάθε βάρδιας και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις
εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης στο χρόνο κάθε βάρδιας, σύμφωνα με
την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία, με πρόταση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Το πρόγραμμα κάθε βάρδιας των τεχνικών (ονομαστικά) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως και κάθε
τροποποίηση του, θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου
σε ημερήσια βάση.
Η προμήθεια και λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων για τον Ανάδοχο
είναι υποχρεωτική.
Οι Τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά συσκευές άμεσης επικοινωνίας
(κινητά τηλέφωνα κλπ.) που θα χορηγηθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, έτσι ώστε όταν
απαιτηθεί να εντοπίζονται άμεσα. Το προσωπικό επίσης θα είναι ενδεδυμένο με στολή

εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου, που ο χρωματισμός της θα εγκριθεί από τον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του
προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα
καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε
οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το Έργο χωρίς την συγκατάθεση της
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουδόλως απαλλάσσει
τον ΑΝΑΔΟΧΟ της πλήρους ευθύνης του προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια
του προσωπικού του.
Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ήμερες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση
το παραπάνω προσωπικό του αναδόχου θα συμμετάσχει μαζί με το προσωπικό του
Νοσοκομείου σε ενιαία προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή - απογευματινή νυκτερινή και σε ήμερες αργιών), που θα συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα κοινοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο.
Μέρος του προσωπικού του Αναδόχου, θα εργάζεται και σε νυχτερινές βάρδιες, Κυριακές και
αργίες.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει
επίσης να αντικαθιστά άμεσα οποιοδήποτε μέλος του
προσωπικού του σε περίπτωση απουσίας του - που οφείλεται σε ασθένεια ή άλλες
έκτακτες περιπτώσεις απουσίας του- με άλλο αντίστοιχης ειδικότητος και προσόντων το
οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αντικαθιστά άμεσα το προσωπικό που απουσιάζει στις
περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, θα ξεκινά η διαδικασία έκπτωσης του και
ταυτόχρονα θα παρακρατείτε το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ημέρα και για κάθε
τεχνίτη.
Οι ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού του εργολάβου ανά εβδομάδα - όπως καθορίζονται
από την εργατική νομοθεσία - θα μπορούν να είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας
(σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συντάσσεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία του Νοσοκομείου). Σε περίπτωση που ημέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας
ή Κυριακή ή είναι νυκτερινή εργασία ο ανάδοχος οφείλει να αμείβει το προσωπικό του με την
νόμιμη προσαύξηση, όπως ισχύει κάθε φορά με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία του
Ιδιωτικού Τομέα η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση της εργασιακής
σχέσης αναδόχου και προσωπικού του.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες του
προσωπικού του, όπως καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.
Σε περίπτωση εκτάκτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν
σχέση με την ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να απασχολήσει αδιάλειπτα
προσωπικό του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του
προβλήματος.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί καθημερινά παρουσιολόγιο.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα
προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο
που αυτά αντιμετωπίσθηκαν.

7.ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
α) Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο.
β) Να κατέχουν τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας
Ειδικότερα

Οι τεχνικοί της παραγράφου (Α) του Πίνακα ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5, θα είναι μέλη του
ΤΕΕ και ασφαλισμένοι στο Ταμείο Μηχανικών. Θα διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή (5)
εργασιακή εμπειρία, μετά την απόκτηση της αδείας τους, και επιπλέον πολύ καλή γνώση
στους χειρισμούς υποσταθμών μέσης τάσης σε Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, λεβητοστάσια και
λοιπές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Οι υπόλοιποι τεχνικοί πλην του συντηρητή κτιρίου πρέπει να έχουν διετή εμπειρία και το
30% εξ αυτών να έχουν εργαστεί στην κατασκευή του Νοσοκομείου ώστε να έχουν την
δυνατότητα να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία.
Ο συντηρητής κτιρίου να έχει την δυνατότητα να επισκευάζει πορτοπαράθυρα, τοιχοποιίες,
να πραγματοποιεί χρωματισμούς κλπ.
Σε σύνθετες ή απαιτητικές εργασίες και όταν απαιτείται, οι ηλεκτροτεχνίτες και ο
υδραυλικός θα συνεργάζονται με τον ψυκτικό του νοσοκομείου (καθαρισμός φίλτρων
κλιματισμού κλπ).
Οι ηλεκτροτεχνίτες μαζί με τον ηλεκτροτεχνίτη του νοσοκομείου θα καλύπτουν με συνεχείς
βάρδιες όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Οι υδραυλικοί της εταιρίας μαζί με τον υδραυλικό του νοσοκομείου θα καλύπτουν την
πρωινή και την απογευματινή βάρδια. από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τις υπόλοιπες ώρες
και ημέρες της εβδομάδας θα είναι σε on- call ετοιμότητα για περίπτωση σοβαρής βλάβης
που θα προκύψει.

8.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια,
υλικά καθαρισμού κλπ. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην
των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με μέριμνα και
ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τον ίδιο. Ο ανάδοχος θα
πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία τις προβλεπόμενες ποσότητες των
ανωτέρω υλικών.
Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται τα απαραίτητα αναλώσιμα, εξαρτήματα, λιπαντικά,
καύσιμα κλπ. για οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας του αναδόχου.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα (βασικά)
εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την
εργασία. Τα ανωτέρω εργαλεία και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται
στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά
τους.

9.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή
συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της
ομαλής λειτουργίας.
Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης
εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της
προληπτικής συντήρησης.
Σχετικό πρόγραμμα για την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση θα δοθεί στον
Ανάδοχο από τον Εργοδότη με την υπογραφή της σύμβασης.

Από την άλλη πλευρά η επισκευαστική συντήρηση αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της
εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης.
10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με μέριμνά του είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση
του έργου της συντήρησης να εφαρμόζει τα παρακάτω:
α) Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία ( Β.Δ 24 Νοεμ./17 Δεκ.1953, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις),
Επαγγελματική Νομοθεσία (νόμος 6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934)
β) Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές, κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ.
γ) Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγμένων χωρών
(Αμερικανικούς, κλπ.), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.
δ) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών.
ε) Τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της εμπειρίας.
11.ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ελέγχει συνεχώς και σε 24ωρη βάση την τήρηση της
σύμβασης. Δίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτημα
που αφορά την εργασία
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
εποπτεύει το έργο, ενημερώνεται από τον ορισθέντα
υπεύθυνο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Μια φορά τον μήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο
παρουσία του και Η
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εκθέσεις της ενημερώνει τον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ΑΝΑΔΟΧΟ.
12.ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία
Ασφάλειας της Εργασίας των εργαζομένων.

περί Υγιεινής και

13.ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά
της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων
προσωπικών
η
περιουσιακών
υλικών
ή
άλλων
αγαθών παντός τρίτου,
συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των
ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος
προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση του έργου που αφορά τον Ανάδοχο.
14.ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο
διάστημα διαρκεί το έργο καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική
ευθύνη του έργου από αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία.
Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά
την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το
χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύμβαση, δηλ. από την υπογραφή της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου.

Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί
ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο.

15.ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα
προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε Μηχανικούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα,
τα οποία χρησιμοποιεί. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ απαλλάσσεται από κάθε απαίτηση γι’ αυτές τις
ζημιές ή βλάβες, καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις
σχετικές με αυτές, εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή
των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.

16.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό
του που έχει σχέση με το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται
αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή
του.
Το Νοσοκομείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε
εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι
ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του
Νοσοκομείου με τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

17.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωσης

κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης

(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά κλπ)

το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ
διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες,
ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από
την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών έκτακτης ανάγκης γίνεται με απόφαση
των αρμόδιων κρατικών οργάνων.

18.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Εργοδότης θα συνάψει συμβόλαια συντήρησης με τους κάτωθι προμηθευτές
μηχανημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο:
- Πυρανίχνευση, αυτόματες κατασβέσεις
- Πυροσβεστικό συγκρότημα
- ΗΖ - UPS
- Aτμογεννήτριες – καυστήρες πετρελαίου
- Αποσκληρυντές, μηχανήματα τεχνητού νεφρού, χλωρίωση, χημική εξουδετέρωση

- Αερόψυκτοι Ψύκτες
- Ιατρικά αέρια
- Αποστείρωση –κλίβανοι
- Αδειάλιπτες μεταγωγές χειρουργείων - ΜΕΘ
- Πνευματικό ταχυδρομείο
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται και να ελέγχει την εφαρμογή των όρων
των ανωτέρω συμβολαίων.

Σε περίπτωση απόκλισης θα ενημερώνεται εγγράφως ο

επιβλέπων του Νοσοκομείου.

19.ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης

κριθεί αναγκαία η εκτέλεση συμπληρωματικών

έργων-εργασιών πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα και τα οποία λόγω μη
προβλέψιμων περιστάσεων μπορεί να καταστούν αναγκαία ή η ανάθεση

σε

τρίτο

θα

δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο
διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών
λόγων
των

που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ , η υπηρεσία έχει το δικαίωμα για την κάλυψη

παραπάνω

εκτάκτων

και

μη

προβλέψιμων

εργασιών

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου,

στη

συντήρηση

των

να συνάψει πρόσθετες

συμβάσεις με τον ανάδοχο, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να
προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του
Π.Δ.60/2007, με την διάθεση από τον ανάδοχο επιπλέον προσωπικού από τις ειδικότητες και
τα προσόντα που προβλέπει η σύμβαση. Το κόστος που θα προκύψει από την επιπλέον
ανάθεση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές του προσωπικού και δεν θα
μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού συμβατικού τιμήματος με τους ίδιους όρους
της ισχύουσας σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ειδοποιείται εγγράφως από την
υπηρεσία έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την
κάλυψη της απρόβλεπτης ανάγκης.
Το ύψος της πρόσθετης δαπάνης θα διαπραγματευτεί και θα εγκριθεί από την Διοίκηση του
Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών
χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ
μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

20.ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ—ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ—ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά
του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις,
έγγραφες

συστάσεις, δυσμενείς

προσωπικού,

περικοπές

επί

του

εκθέσεις, απαιτήσεις

απόλυσης/αντικατάστασης

λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών

εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. Σε ακραίες
παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται στις
συστάσεις και άλλα μέτρα που λαμβάνει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως εκπτώτου, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη
οποιονδήποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα
κρίνει ως προσφορότερων για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Για τον
σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και
γνωμοδότηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

21.ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κάθε

διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

παραπέμπεται

για επίλυση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σε

περίπτωση

θα
μη

επίλυσης των διαφορών αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

22.ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την λήξη της σύμβασης απαιτείται έκθεση περαίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ,
βεβαίωση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

23.ΠΛΗΡΩΜΕΣ — ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ — ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όπως και στην Διακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωμές θα γίνονται μηνιαία. Ο λογαριασμός
υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και
εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασμού μέχρι 5%

αν

διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης
η

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

δύναται

να

περικόψει

ύστερα

από

εισήγηση

της

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ μέχρι και 10%.
Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασμός όπου επιστρέφεται
όλο ή μέρος του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους
οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση , μετά από εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και απόφασης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που
διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις
περιέχει.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο
δικαιολογητικών συμμετοχής,

υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.
1. Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει :
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ
μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κα τώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό
συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κα τώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό
συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κα τώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό
συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου,
από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του
οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης .
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει:
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδας της υπηρεσίας και απαραίτητα ο
αύξοντας αριθμός της κατάστασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.
Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 06/05/2021 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11 π.μ.
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν
λήξει.
Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Φουντάνα
Ελένη τηλ:2645360307, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
21REQ008489690).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.

