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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 2310381080
Φ.460.2/70/11898
Σ.3592
Θεσσαλονίκη,04 Ιουλ 17
Συν: -

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις
ΣΧΕΤ.:

α. ν.4412/2016
β. Φ.831.3/132/940767/Σ.1772/12 Μαΐου 2017/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ
γ. Φ.600.163/79/11528/Σ.3495/29 Ιουν 2017/424 ΓΣΝΕ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 70/2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για «Σύναψη ετήσιας σύµβασης
συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων του 424 ΓΣΝΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ/ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ:
∆ΓΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ/ ΕΓΚΡΙΣΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΑ ν.4412/2016
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %

70//2017
IA25-1
Συντήρηση
GR122 THESSALONIKI
GR122 THESSALONIKI / 56429
Φ.831.3/132/940767/Σ.1772/12 Μαΐου 2017/
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ.
Φ.831.3/132/940767/Σ.1772/12 Μαΐου 2017/
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ.
Συνοπτικός
424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
424 ΓΣΝΕ/ ∆ΟΥ/ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,
ΤΚ:56429,
Τηλ: 231038-1080,-1074, -1100,
fax:2310381666,
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη
χαµηλότερη τιµή.
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ι
36.000,00€,
συµπεριλαµβανοµένων
των
προβλεπόµενων
κρατήσεων
και
του
αναλογούντος ΦΠΑ.
14,22032%
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ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ %
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Α∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24,00%
8,00% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
424 ΓΣΝΕ
Ετήσια Σύµβαση
Ελληνική
ΕΥΡΩ
180 Ηµέρες
7 Ιουλ 17
(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
19 Ιουλ 17 , ηµέρα Τετάρτη, ώρα 13:00 µµ.
20 Ιουλ
πµ.

17,ηµέρα

Πέµπτη,

ώρα

10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.
Σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, Επαναληπτικό Συνοπτικό
∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 70/2017 (αρχικός 54/2017) για «Σύναψη
ετήσιας σύµβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόµενων
κλιµάκων του 424 ΓΣΝΕ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι
χιλιάδων (36.000,00€) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων
κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
2.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη
χαµηλότερη τιµή.
19 Ιουλ
2017, ηµέρα Τετάρτη
3. Υποβολή προσφορών µέχρι την
και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προµηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκης).
4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες
όσον αφορά τους όρους του διαγωνισµού στα τηλέφωνα 2310381080 &
2310381074.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης
∆ιευθυντής

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Gesdendhs5@army.gr, για ιστοσελίδα Γ.Ε.Σ.
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ»

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
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«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2Ο
424 ΓΣΝΕ/4ο Γραφείο - Γρ. Προµηθειών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
«Α» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικών
«Β» Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού
«Γ» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού
«∆» Υπόδειγµα Σύµβασης
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ AMOIBH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ424 ΓΣΝΕ
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
1. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους εγκατεστηµένους
ανελκυστήρες και τις κυλιόµενες κλίµακες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που
αφορά στη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία εν γένει των ανελκυστήρων και των
κυλιόµενων κλιµάκων.
2. Οι ανελκυστήρες και οι κυλιόµενες κλίµακες καθώς και όλος ο
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση
ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η ασφαλής χρήση και η ορθή λειτουργία τους,
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
3. Ο εργολάβος συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί µόνιµο και εξειδικευµένο
συνεργείο συντηρήσεως ανελκυστήρων επανδρωµένο µε αδειούχους τεχνίτες
προκειµένου οι ανελκυστήρες να λειτουργούν άψογα και αδιάλειπτα.
4. Η συντήρηση για όλους τους ανελκυστήρες και τις κυλιόµενες κλίµακες θα
περιλαµβάνει όλα τα αναλώσιµα και ανταλλακτικά που απαιτούνται, τον κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας
καθώς και όλου του εξοπλισµού των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων.
Σκοπός των ελέγχων είναι η πρόληψη µη ασφαλούς λειτουργίας στην οποία µπορεί
να οδηγηθεί η εγκατάσταση εξαιτίας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθµισης των
µηχανικών ή των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και λοιπού εξοπλισµού.
Περιλαµβάνει ακόµα τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς
λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων, καθώς επίσης τον
καθαρισµό και τη λίπανση, όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή.
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5. Η τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, θα διενεργείται
από τον υπεύθυνο συντηρητή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και διάρκεια όπως
ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
6.

Επί ποινής αποκλεισµού ο εργολάβος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία
στην εκτέλεση έργων συντήρησης σε κτίρια δηµόσιας χρήσης και γενικά σε
προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό κτίρια, την τελευταία πενταετία. Προς τούτο
οφείλει να προσκοµίσει θεωρηµένες αναλυτικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων
συντήρησης ανελκυστήρων, του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν της εγκατάστασης
του 424 ΓΣΝΕ, σε τρία δηµόσια κτίρια προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό
(σιδηροδροµικοί σταθµοί, αεροδρόµια, µεγάλα ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, εµπορικά
κέντρα κλπ), τουλάχιστον µία από τις οποίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε
∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα, καθώς και τουλάχιστον µία βεβαίωση
συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων του ίδιου κατασκευαστή.

7. Επίσης επί ποινή αποκλεισµού ο εργολάβος υποχρεούται να επισκεφθεί τους
ανελκυστήρες (επίσκεψη των εγκαταστάσεων, κτιρίων κλπ.) η οποία θα
πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου που θα βεβαιώνει την
επίσκεψη και τον έλεγχο της κατάστασης των ανελκυστήρων.
8.

Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO της σειράς 9000 από
εγκεκριµένο οίκο για την παροχή υπηρεσιών.

Β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων του 424 ΓΣΝΕ θα γίνονται
αποκλειστικά και µόνο από τον υπεύθυνο συντηρητή «ΕΡΓΟΛΑΒΟ», ο οποίος έχει
την απαιτούµενη άδεια από την οικεία περιφερειακή ∆ιεύθυνση, έχει καταχωρηθεί
στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆ιεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα
µέσα και προσωπικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπεύθυνος
συντηρητής οφείλει να εκτελεί από µόνος του τις απαραίτητες ενέργειες για την
νόµιµη λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων (ανανέωση άδειας
λειτουργίας τους, καταχώρηση στην οικεία περιφερειακή ∆ιεύθυνση, πιστοποίηση
από εταιρεία επιλογής του Νοσοκοµείου, κλπ.)
2. Κάθε κάτοχος αδείας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει
το δικαίωµα να προΐσταται σε τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.
3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης των ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ∆' ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆'
ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη ∆' ειδικότητας, που να κατέχουν την κατά νόµο άδεια.
Το παραπάνω προσωπικό πρέπει να εφοδιάζεται από τον συντηρητή των
ανελκυστήρων µε τα κατάλληλα όργανα και µέσα. Ο συντηρητής των
ανελκυστήρων πρέπει να απασχολεί προσωπικό ανάλογο του αριθµού των
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αναληφθέντων παρ’ αυτού ανελκυστήρων, υπολογιζόµενου ενός συνεργείου µέχρι
120 συντηρήσεις τον µήνα. Η εταιρία συντήρησης κατά την ανάληψη του έργου θα
παραδώσει υπεύθυνη δήλωση στο Νοσοκοµείο µε την οποία θα δεσµεύεται ότι θα
διαθέτει για τις ανάγκες του έργου αποκλειστικά και µόνο τους τεχνικούς που
αναφέρονται παραπάνω.
4. Ο υπεύθυνος συντηρητής µπορεί να δηλώνεται ως µέλος ενός εκ των συνεργείων
του οποίου έχει δικαίωµα να προΐσταται. Κατά την ανάληψη της συντήρησης θα
παραδοθούν πρόγραµµα συντηρήσεων και ονοµατεπώνυµα απασχολούµενου
προσωπικού του συντηρητή µε ΦΑ πτυχίων.
5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης των ανελκυστήρων πρέπει να είναι τουλάχιστο
45' της ώρας για κάθε ανελκυστήρα ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση
του συνεργείου συντήρησης.
6. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να
παραδίδει επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει
εκδοθεί. Ο υπεύθυνος συντηρητής θα παραδίδει στο Νοσοκοµείο Υπεύθυνη
∆ήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) µε άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος από το αρµόδιο επιµελητήριο, ως υπεύθυνου του έργου για την
διάρκεια ισχύος της σύµβασης εγγεγραµµένου στην δύναµη της εταιρίας. Κατά την
διάρκεια του έργου θα υπάρχει και θα αποδεικνύεται εγγράφως, στην δύναµη της
εταιρίας, ανάλογου βαθµού Μηχανικός.
7. Το συνεργείο συντήρησης θα πρέπει να έχει την τεχνική δυνατότητα να υποστηρίξει
τους συγκεκριµένους ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες και να είναι
εφοδιασµένο σε κάθε επίσκεψη συντήρησης - επισκευής µε τα απαραίτητα εργαλεία
και τα ειδικά όργανα που απαιτούντα για τη διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1. Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων ο υπεύθυνος συντηρητής πραγµατοποιεί
τους σχετικούς ελέγχους και ενηµερώνει την αντίστοιχη θέση του βιβλιαρίου
συντήρησης. Στο βιβλιάριο συντήρησης αναγράφονται οι υποχρεώσεις του
συντηρητή και οι προβλεπόµενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία
των ανελκυστήρων του συντηρητή και του φορέα ελέγχου. Στο παραπάνω
βιβλιάριο καταχωρούνται όλες οι σηµαντικές ενέργειες επί των ανελκυστήρων
(έλεγχος, συντήρηση, µεταβολές, µετατροπές, αναβαθµίσεις, επισκευές,
ατυχήµατα, υποδείξεις συντηρητή προς το Νοσοκοµείο και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι
διαθέσιµο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισµένων φορέων κατά τους
έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους.
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2. Ο εργολάβος µε δικά του έξοδα και µέριµνα υποχρεούται να συνάψει ασφαλιστήριο
συµβόλαιο µε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του. Για το λόγο αυτό ο εργολάβος
οφείλει να παραδώσει µε την υπογραφή της σύµβασης το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
και υποχρεούται δε να το διατηρεί εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας σύµβασης.
3. Ο εργολάβος, εκτός των ανωτέρω, φέρει ακέραια την ευθύνη (αστική και ποινική)
για τυχόν ατύχηµα από κακή συντήρηση των ανελκυστήρων και κυλιόµενων
κλιµάκων.
4. Κατά την τακτική συντήρηση πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
•

Λίπανση οδηγών θαλάµου και αντίβαρου και έλεγχος κατακορύφωσης και καλής
κατάστασης.

•

Έλεγχος οµαλής διαδροµής, λήψης κλήσεων, ισοστάθµισης στάσεων καµπινών,
λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών, λειτουργίας θυρών λειτουργίας κωδώνων
κινδύνου και τηλεφώνων.

•

Καθαρισµός µηχανοστασίου, οροφής θαλάµου και πυθµένα φρέατος.

•

Έλεγχος
και
λίπανση
βαρούλκου,
κουζινέτων
κινητήρα,
επαφών
ηλεκτροκινητήρα, έλεγχος στα καρβουνάκια και συλλέκτη, λειτουργίας φρένων,
καθαριότητα αυτού και ρύθµιση, κατάσταση φερµουίτ και διακόπτη
ρεγουλατόρου.

•

Έλεγχος καλής λειτουργία καµπίνας, αυτόµατων θυρών, κλειδαριάς
συρµατόσχοινου και κινητήρα θυρών και καθαρισµός-λίπανση µηχανισµού.

•

Έλεγχος για φθορά και επιµήκυνση συρµατόσχοινου.

•

Έλεγχος για φθορά καλωδίου.

•

Έλεγχος φωτισµού θαλάµου και αντικατάσταση λαµπτήρων LED. Επισκευή ή
αντικατάσταση φθαρµένων φωτιστικών σωµάτων και προστατευτικών καπακιών
αυτών.

•

Έλεγχος και καθαρισµός µηχανοστασίου, έλεγχος ατέρµονος και φερµουίτ,
κοντρόλερ, φωτισµού, θερµοκρασίας, θορύβων, πινάκων αυτοµατισµού και
κινήσεως και όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων σύσφιξη συνδέσεων, λίπανση
ρεγουλατόρου και καθαρισµός όλων των µηχανισµών του µηχανοστασίου.

•

Έλεγχος στο φρέαρ των συρµατόσκοινων αναρτήσεως, ρεγουλατόρου,
φωτισµού φρέατος θορύβων, επαφών θυρών, οµαλής διαδροµής, λήψης
κλήσεων, ισοστάθµισης στάσεων καµπινών, λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών
λειτουργίας θυρών, λειτουργίας κωδώνων κινδύνου και τηλεφώνων, σύσφιξη
περικοχλίων και έλεγχος αρπάγης.

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

Α- 5

•

Έλεγχος καλής λειτουργίας και εν γένει καλής κατάστασης του θαλάµου του
ανελκυστήρα (κοµβιοδόχων θαλάµου και ορόφων, δαπέδων, οδηγών θυρών,
φωτεινών ενδείξεων, συστήµατος ηχητικής αναγγελίας ορόφου κλπ)

•

Έλεγχος λειτουργίας των διαδροµών του ανελκυστήρα µε σκοπό την καλύτερη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

•

Γενικά να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται πάντα η
καλή και ασφαλής λειτουργία όλων των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων
του Νοσοκοµείου.

•

Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για
αποκατάσταση τυχών διαπιστωθέντων φθορών, απορρυθµίσεων, ελλείψεων ή
ζηµιών για την ασφαλή και κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα. Ή γενικότερα
αποκατάσταση κάθε µορφής δυσλειτουργίας για την ασφαλή και βέλτιστη
εξυπηρέτηση των χρηστών. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του ανελκυστήρα
ή της κυλιόµενης κλίµακας θα διακόπτεται µέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης
και θα αναρτώνται σε όλες της πόρτες πινακίδες που θα γράφουν: «Προσοχή
κίνδυνος, ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί».

•

Στην εργασία της επιθεώρησης και συντήρησης θα υπάγονται όλα τα
µηχανήµατα και όργανα ελέγχου λειτουργίας των ανελκυστήρων και κυλιόµενων
κλιµάκων.

•

Επιπλέον, για τις κυλιόµενες κλίµακες θα πρέπει να:
•

Προβαίνει σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.

•

Ελέγχει την ορθή λειτουργία όλων των διατάξεων διακοπής - στοπ και να
ρυθµίζει τα φρένα ώστε η διαδροµή πέδησης να είναι τουλάχιστον 20εκ.

•

Ελέγχει τη σωστή σήµανση καθώς και την οριοθέτηση των σκαλοπατιών
της κλίµακας και να την αποκαθιστά.

•

Τηρεί στο χώρο εγκατάστασης εγχειρίδιο λειτουργίας και βιβλίο
συντήρησης.

5. Στις υποχρεώσεις του εργολάβου συντηρητή περιλαµβάνεται η αντικατάσταση
παντός υλικού για όλους τους ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες, το οποίο
χρήζει αντικατάστασης, καθώς και η επισκευή παντός υλικού το οποίο έχει υποστεί
τυχόν βλάβη είτε λόγω κατασκευής, είτε λόγω πολύχρονης χρήσεως, είτε
οποιοσδήποτε άλλης αιτίας εξαιρουµένων των περιπτώσεων βανδαλισµού,
πυρκαγιάς, µη οφειλοµένης στη λειτουργία των ανελκυστήρων και πληµµύρας.
6. Σε κάθε προσέλευση του συντηρητή για την κανονική συντήρηση και επιθεώρηση
κάθε ανελκυστήρα αυτός κατά πρώτον θα εµφανίζεται στην Τεχνική Υπηρεσία ή
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στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας σε µη εργάσιµες ώρες. Ο συντηρητής θα συνοδεύεται
κατά τη συντήρηση από τον υπεύθυνο Ηλεκτρολόγο ή Αξιωµατικό ΤΎ του 424
ΓΣΝΕ και θα τηρεί ειδικό βιβλίο - ηµερολόγιο καταχώρησης συντηρήσεως για κάθε
ανελκυστήρα σελιδοποιηµένο και θεωρηµένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ν
Α. Θεσσαλονίκης ή την αρµόδια κατά νόµο υπηρεσία, στο οποίο αναγράφονται όλα
τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαµβάνεται ή διακόπτεται η
συντήρηση (αριθµός φάκελου της υπηρεσίας, αριθµός αδείας, φορέας ελέγχου
αριθµός καταχώρησης), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όπου θα αναγράφει
κάθε µία συντήρηση που γίνεται ή επισκευή, µε τις παρατηρήσεις - οδηγίες τους.
Την εγγραφή αυτή θα βεβαιώνει το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Νοσοκοµείου ή
άλλος Αξ/κός της Τ.Υ. του 424 ΓΣΝΕ µε υπογραφή του επί του βιβλιαρίου.
Αντίγραφο του βιβλίου-ηµερολογίου θα βρίσκεται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Νοσοκοµείου και συγκεκριµένα στα γραφεία των συνεργείων ηλεκτρολόγων και θα
είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από το νόµιµο εκπρόσωπο του
νοσοκοµείου. Στο βιβλίο αυτό θα αναγράφει παρατηρήσεις η ∆/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας σε περιπτώσεις που απαιτούνται τυχόν πρόσθετες εργασίες ή
ανταλλακτικά στους ανελκυστήρες, πέραν των όσων έχει πραγµατοποιήσει ο
συντηρητής.
7. Ο Συντηρητής υποχρεώνεται να προσέρχεται κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως
από το Νοσοκοµείο εντός δύο ωρών το βραδύτερο προς αποκατάσταση της
βλάβης τόσο τις καθηµερινές όσο και κατά τις Κυριακές και εορτές. Η
αποκατάσταση των βλαβών θα εκτελείται εντός λογικού χρονικού διαστήµατος και
όχι πέραν του 24 ώρου. Η παραβίαση του παραπάνω χρονικού ορίου αποτελεί
λόγο έκπτωσης του Συντηρητή. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να
παρίσταται µετά από κλήση του κατά την διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια
καταγγελιών ή ατυχηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ΦΕΚ 1797 Τεύχος Β'2112-2005 ή τον ισχύοντα νόµο κατά την διάρκεια της σύµβασης συντήρησης. Οι
παραπάνω υπηρεσίες που παρέχει δεν επιφέρουν καµία επιπλέον οικονοµική
επιβάρυνση στο Νοσοκοµείο. Πρέπει να παραδίδει στην τεχνική υπηρεσία του
Νοσοκοµείου κατάσταση µε το προσωπικό αποδοχής κλήσεων (ονοµατεπώνυµο
και στοιχεία επικοινωνίας) καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας.
8. Ο Συντηρητής υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία οποιαδήποτε τεχνική
πληροφορία σχετικά µε τη λειτουργία, συντήρηση και γενικότερα κατάσταση που
αφορά στους ανελκυστήρες και στις κυλιόµενες κλίµακες.
9. Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρευρίσκεται στο 424 ΓΣΝΕ, κατόπιν πρόσκλησης,
σε περίπτωση προγραµµατισµένων διακοπών ρεύµατος που διενεργούνται για
λόγους συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την τεχνική υπηρεσία ή
από τη ∆ΕΗ.
10. Ο Συντηρητής υποχρεούται να διευκολύνει το φορέα πιστοποίησης των
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων κατά τον περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο.
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Επίσης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις παρατηρήσεις-υποδείξεις του
φορέα, και να παρεµβαίνει σε όλες τις διορθωτικές ενέργειες για την εναρµόνιση της
λειτουργίας των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων µε τη νοµοθεσία, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
11. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται θα είναι καινούρια, όχι
µεταχειρισµένα, συµβατά µε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και θα συνοδεύονται
από τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας. Σε περίπτωση
ακινητοποιήσεως ανελκυστήρα, ο συντηρητής θα αναφέρει εγγράφως την αιτία της
βλάβης, τον πιθανό χρόνο - όχι πέραν του 24ώρου - για την αποκατάσταση και την
επαναλειτουργία αυτού, προς ενηµέρωση της διοίκησης του νοσοκοµείου. Η
επανεκκίνηση σε ανελκυστήρα χωρίς την αποκατάσταση της αιτίας που προκάλεσε
την διακοπή λειτουργίας δεν θα θεωρείται επισκευή και είναι λόγος έκπτωσης του
Συντηρητή. Η άµεση ανεύρεση των κατάλληλων ανταλλακτικών όπως
προβλέπονται θα γίνεται µε µέριµνα του συντηρητή.
12. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να
παρέχει όλα τα µέσα και µέτρα προστασίας στους υπαλλήλους των συνεργείων του
και είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για ζηµία ή
ατύχηµα που τυχόν συµβεί κατά την εκτέλεση εργασίας στο προσωπικό του ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έστω και εκ τυχαίου γεγονότος.
13. Ο ένας εκ των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου βρίσκεται στο Στρδο «Κώττα».
14. Με τη λήξη της σύµβασης όλοι οι ανελκυστήρες και οι κυλιόµενες κλίµακες θα
παραδοθούν σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
∆. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
1. Ο συντηρητής µε την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται µε δικά του έξοδα να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο και τυχόν επανελέγχους που θα
απαιτηθούν για την έκδοση των πιστοποιητικών των ανελκυστήρων από αρµόδιο
φορέα πιστοποίησης κατά τη λήξη ισχύος τους και την κατάθεση και θεώρηση των
βιβλίων συντήρησης των ανελκυστήρων στην αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις της Νοµοθεσίας.
2. Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (επισκευές,
τροποποιήσεις αναβαθµίσεις κλπ) που θα του υποδειχθούν από τον αρµόδιο φορέα
πιστοποίησης ώστε να εκδοθούν τα πιστοποιητικά των ανελκυστήρων εγκαίρως
χωρίς παρατηρήσεις.
3. Η επιλογή του φορέα πιστοποίησης θα γίνεται από την υπηρεσία.
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ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόµενες
από το νόµο όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα:
ΕΛΟΤ 81.1. (Ηλεκτροµηχανικοί ανελκυστήρες)
•

ΕΛΟΤ 81.2. (Υδραυλικοί ανελκυστήρες) και

•

ΕΛΟΤ 81-60/2006 (Για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστηµένων
ανελκυστήρων πριν την εφαρµογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ) καθώς και από
τα : ΦΕΚ Β 815/11-9-97 (Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων,
εφαρµογή της 95/16/ΕΚ)

•

ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 (Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων)

•

ΦΕΚ 1797/21-12-2005 (Αντικατάσταση όρων των 2 προηγουµένων,
ισχύον νοµικό πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες)

•

ΦΕΚ 765 Β/3-4-2013 (Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και
λειτουργία, τον περιοδικό έλεγχο και τη συντήρηση των κυλιόµενων
κλιµάκων και κυλιόµενων πεζοδρόµων)

2. Η συντήρηση γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κατά την διάρκεια της
σύµβασης, από την νοµοθεσία διατάξεις.
3. Κατά την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να τεκµηριώνεται ότι όλα τα υλικά και
ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν δήλωση συµµόρφωσης CΕ, η
οποία υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι σύµφωνο προς τη σχετική νοµοθεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Α’ Υποδιευθυντής

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Κατάσταση µε αναλυτικά στoιχεία ανελκυστήρων του 424 ΓΣΝΕ.
«2» Κατάσταση µε αναλυτικά στοιχεία κυλιόµενων κλιµάκων του 424 ΓΣΝΕ.
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Βάρος ανύψωσης
Χρήση ανελκυστήρα
Α2ΚΤΥ

3
32
2400
ΑΤΟΜΩΝ

5040

20
60

69302

DA28Ι06

ELMO

KLEEMANN

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

14-4-06

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ
ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ
ΕΒΕΤΑΜ

Β/8 27028

Α1ΚΤΥ

3
32
2400
ΑΤΟΜΩΝ

5040

20
60

69301

DA28Ι05

ELMO

KLEEMANN

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

14-4-06

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ
ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ
ΕΒΕΤΑΜ

Β/8 27027

Α3ΚΤΥ

3
32
2400
ΑΤΟΜΩΝ

5040

20
60

69502

DA23Α05

ELMO

KLEEMANN

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

14-4-06

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ
ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ
ΕΒΕΤΑΜ

Β/8 27029

14-4-06

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ
ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ
ΕΒΕΤΑΜ

Β/8 27099

Α21ΚΚΝ

3
12
900
ΑΤΟΜΩΝ

4200

11
50

69504

DA18Ε02

ELMO

KLEEMANN

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2017

1

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

Αριθµός Μητρώου
Καταχώρησης
Ονοµατεπώνυµο
Εγκαταστάτη
Φορέας αρχικού ελέγχου
Ηµεροµηνία Αρχικού
ελέγχου
Είδος ανελκυστήρα
Εργοστάσιο κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Εργοστάσιο κατασκευής
Αντλίας
Αριθµός κατασκευής
ηλεκτροκινητήρα
Αριθµός κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kw
Αριθµός ζεύξεων
Συχνότητα εβδοµαδιαίων
διαδροµών
Αριθµός στάσεων
Αριθµός ατόµων
Βάρος ανύψωσης
Χρήση ανελκυστήρα
Εσωτερική Αναγνώριση
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΤΙΣ
ΟΤΙΣ
Μ4202064
ΑDO28721

ΕΒΕΤΑΜ
25-4-06
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΤΙΣ
ΟΤΙΣ
Μ4204468
ΑDO28720
26
120
10050
4
21
1600
ΑΤΟΜΩΝ
Α19ΚΚΝ

ΕΒΕΤΑΜ

14-4-06

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

KLEEMANN

ELMO

2Μ59Υ01

69503

12
50

4200

3
12
900
ΑΤΟΜΩΝ
Α20ΚΚΝ

4
21
1600
ΑΤΟΜΩΝ
Α18ΚΚΝ

10050

26
120

25-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27156

Β/8 27159

Β/8 27093

2

5
21
1600
ΑΤΟΜΩΝ
Α17ΚΚΝ

20160

26
240

ΑDO28690

Μ4202062

ΟΤΙΣ

ΟΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

25-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27157

5
21
1600
ΑΤΟΜΩΝ
Α16ΚΚΝ

20160

26
240

ΑDO28689

4204469

ΟΤΙΣ

ΟΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

25-4-06

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ
ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ
ΕΒΕΤΑΜ

Β/8 27158

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

Είδος ανελκυστήρα
Εργοστάσιο κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Εργοστάσιο κατασκευής
Αντλίας
Αριθµός κατασκευής
ηλεκτροκινητήρα
Αριθµός κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kw
Αριθµός ζεύξεων
Συχνότητα εβδοµαδιαίων
διαδροµών
Αριθµός στάσεων
Αριθµός ατόµων
Βάρος ανύψωσης
Χρήση ανελκυστήρα
Εσωτερική Αναγνώριση

Αριθµός Μητρώου
Καταχώρησης
Ονοµατεπώνυµο
Εγκαταστάτη
Φορέας αρχικού ελέγχου
Ηµεροµηνία Αρχικού
ελέγχου

ΟΤΙΣ
ΟΤΙΣ
M4202073
ΑDO28688
26
240
20160
7
21
1600
ΑΤΟΜΩΝ
Α14ΚΚΝ

ΟΤΙΣ

4202067

ΑDO28687

26
240

20160

7
21
1600
ΑΤΟΜΩΝ
Α15ΚΚΝ

14-4-06

14-4-06

ΟΤΙΣ

ΕΒΕΤΑΜ

ΕΒΕΤΑΜ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β/8 27098

Β/8 27094

3

5
27
2000
ΑΤΟΜΩΝ
Α13ΚΚΝ

10050

32
120

ΑDO28724

4204433

ΟΤΙΣ

ΟΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27293

5
27
2000
ΑΤΟΜΩΝ
Α12ΚΚΝ

10050

32
120

ΑDO28725

4204434

ΟΤΙΣ

ΟΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

8-6-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27294

7
27
2000
ΑΤΟΜΩΝ
Α11ΚΚΝ

20160

32
240

ΑDO28722

4188043

ΟΤΙΣ

ΟΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27091

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

Είδος ανελκυστήρα
Εργοστάσιο κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Εργοστάσιο κατασκευής
Αντλίας
Αριθµός κατασκευής
ηλεκτροκινητήρα
Αριθµός κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kw
Αριθµός ζεύξεων
Συχνότητα εβδοµαδιαίων
διαδροµών
Αριθµός στάσεων
Αριθµός ατόµων
Βάρος ανύψωσης
Χρήση ανελκυστήρα
Εσωτερική Αναγνώριση

Αριθµός Μητρώου
Καταχώρησης
Ονοµατεπώνυµο
Εγκαταστάτη
Φορέας αρχικού ελέγχου
Ηµεροµηνία Αρχικού
ελέγχου

ΟΤΙΣ
ΟΤΙΣ
4202064
ΑDO28721
32
120
10050
5
27
2000
ΑΤΟΜΩΝ
Α9ΚΚΝ

ΟΤΙΣ

4204431

ΑDO28722

32
240

20160

7
27
2000
ΑΤΟΜΩΝ
Α10ΚΚΝ

19-4-06

14-4-06

ΟΤΙΣ

ΕΒΕΤΑΜ

ΕΒΕΤΑΜ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β/8 27155

Β/8 27092

4

5
27
2000
ΑΤΟΜΩΝ
Α8ΚΚΝ

10050

32
120

ΑDO28720

4204468

ΟΤΙΣ

ΟΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

19-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27154

2
11
825
ΑΤΟΜΩΝ
Α7ΚΚΝ

4200

9,5
50

69238

DI54A08

ELMO

KLEEMAN

Y∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

14-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27097

2
11
825
ΑΤΟΜΩΝ
Α6ΚΚΝ

4200

9,5
50

69237

DI54A01

ELMO

KLEEMAN

Y∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

14-4-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27096

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

M4202066
28685
26
120
10050
5
16
1250
ΑΤΟΜΩΝ
Α4ΚΚΝ

28686

26
120

10050

5
16
1250
ΑΤΟΜΩΝ
Α5ΚΚΝ

OTIS

OTIS

M4202069

MHXANIKOΣ

MHXANIKOS

OTIS

8-9-06

8-6-06

OTIS

ΕΒΕΤΑΜ

ΕΒΕΤΑΜ

OTIS

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

OTIS

Β/8 27296

Β/8 27295

6
16
1250
ΑΤΟΜΩΝ
Α3ΚΚΝ

7560

26
90

ADO28683

4202065

OTIS

OTIS

OTIS

MHXANIKOΣ

8-6-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27317

6
16
1250
ΑΤΟΜΩΝ
Α2ΚΚΝ

7560

26
90

ADO28682

4195245

OTIS

OTIS

OTIS

MHXANIKOΣ

8-6-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27316

6
16
1250
ΑΤΟΜΩΝ
Α1ΚΚΝ

7560

26
90

ADO28684

4202072

OTIS

OTIS

OTIS

MHXANIKOΣ

8-6-06

ΕΒΕΤΑΜ

Χ ΒΕΡΕΜΗΣ ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ

Β/8 27315

Παρατηρήσεις: Τυχόν διαφοροποιήσεις των παραπάνω στοιχείων θα διορθωθούν σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία του 424 ΓΣΝΕ και των
συµµετεχόντων του ∆ιαγωνισµού.

Εργοστάσιο κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Εργοστάσιο κατασκευής
Αντλίας
Αριθµός κατασκευής
ηλεκτροκινητήρα
Αριθµός κατασκευής
Βαρ/δοχείου
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kw
Αριθµός ζεύξεων
Συχνότητα εβδοµαδιαίων
διαδροµών
Αριθµός στάσεων
Αριθµός ατόµων
Βάρος ανύψωσης
Χρήση ανελκυστήρα
Εσωτερική Αναγνώριση

Αριθµός Μητρώου
Καταχώρησης
Ονοµατεπώνυµο
Εγκαταστάτη
Φορέας αρχικού ελέγχου
Ηµεροµηνία Αρχικού
ελέγχου
Είδος ανελκυστήρα
Εργοστάσιο κατασκευής
Βαρ/δοχείου

5

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

Ακριβές Αντίγραφο

6

Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Α’ Υποδιευθυντής

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

ΟΤΙS

ΟΤΙS

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ

1

2

506NCE

506NCE

TYΠΟΣ

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

Ακριβές Αντίγραφο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ

Α/Α

ΕΙ ΝΕ 2968 2005 EC

ΕΙ ΝΕ 2969 2005 EC

MONTEΛΟ

3HP

3HP

ΙΣΧΥΣ

50HZ

50HZ

ΣΥΧΝ.

Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Α’ Υποδιευθυντής

∆

∆

START

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ 424ΓΣΝΕ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2017

GHA26400 A

GHA26400 A

DIAGRAM

54

54

IP

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ

8-10-05

8-10-05

ΤΕΣΤ

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ424 ΓΣΝΕ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.000,00€
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο Ανάθεσης
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην συντήρηση των
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων µε ανταλλακτικά.
2. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί, βάσει της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς µε κριτήριο αποκλειστικά τη
χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις του ν.4412/2016 και
µε βάση την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτηµα «Α».
3. Η προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται σε τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ
(36.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων. Η έγκριση και
διάθεση της πίστωσης πραγµατοποιήθηκε µε τη Φ.831.3/132/940767/Σ.1772/12
Μαΐου 2017/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ.
4. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα έτος.
Άρθρο 2ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 20 Ιουλ 2017, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00 σύµφωνα µε το ν.4412/2016, από την αρµόδια ορισθείσα
επιτροπή του Νοσοκοµείου.
2. Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προµηθειών, µε προθεσµία
υποβολής προσφορών την 19 Ιουλ 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα13:00.
Άρθρο 3ο
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που προβλέπονται από το ν.4412/2016, άρθρο 25.

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848
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Άρθρο 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά –
οικονοµική
προσφορά),
υποβάλλονται
ή
αποστέλλονται
από
τους
ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016, στην Ελληνική
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ».
2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής «424 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών
ε Τα στοιχεία του αποστολέα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
E-MAIL, FAX).
στ. Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η΄ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
3. Μέσα στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» της προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα, τα εξής:
α. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το
άρθρο 6.
β. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 7. Σε
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
4. Οι φάκελοι «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
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εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξύσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις και φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση κατά
σελίδα (σελίδα # από #).
7. Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους
συµφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Οι προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στο 424 ΓΣΝΕ
εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν
λαµβάνονται υπόψη (έστω και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα).
9. Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.4412/2016,
µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας,
καθώς και να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά µέσα
που αναφέρονται Ν.4412/2016, άρθρα 80 και 82, ως απόδειξη της µη ύπαρξης
λόγων αποκλεισµού.
10. Οι συµµετέχουσες εταιρείες, επί ποινής απόρριψης, θα
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των διακηρυχθεισών υπηρεσιών και
όχι για µερικές µόνο από αυτές.
Άρθρο 5ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ και δεσµεύουν τους προσφέροντες για
χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, µε έναρξη από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

χρόνο

µικρότερο από

τον παραπάνω,

3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από
την αναθέτουσα Αρχή και γίνει αποδεκτό από τον προσφέροντα, για χρονικό
διάστηµα µέχρι δώδεκα µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 6ο
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα εξής δικαιολογητικά, εις απλούν, όπως αναλυτικά
περιγράφονται παρακάτω:
α. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), βάσει
της υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016). Ως προς το
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ΤΕΥ∆, επισηµαίνονται τα παρακάτω, τα οποία ισχύουν επί ποινής απόρριψης,
ως εξής:
(1) Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος.
(2) Στο ΤΕΥ∆, (βάσει του υποδείγµατος της Προσθήκης «1»
του παρόντος Παραρτήµατος) αναγράφεται και δηλώνεται σε όλα τα αντίστοιχα
πεδία, το σύνολο των σχετικών σε αυτά στοιχείων.
Ενδεικτικά
επισηµαίνονται ορισµένα εξ αυτών:
(α)

Τα στοιχεία του προσφέροντος (Μέρος ΙI).

(β)
∆ήλωση
της
αποδοχής
πλήρως
ανεπιφύλακτα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης (Μέρος VI).
(γ)

Ότι

µέχρι

και

την

ηµέρα

υποβολής

και

της

προσφοράς τους:
1/ ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που καταγράφονται στο
ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.1, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία
και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων κλπ (Μέρος ΙΙI).
2/ Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, οι οποίες αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, καθώς και τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους (Μέρος ΙΙI).
3/ ∆εν τελούν σε κάποιες από τις καταστάσεις που
καταγράφονται στο ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.4, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
αθέτηση υποχρεώσεων του Ν.4412/2016, άρθρο 18, παρ.2, τέλεση υπό
πτώχευση, υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή/δικαστήριο, υπαγωγή σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
σύναψη συµφωνιών µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού κλπ (Μέρος ΙΙI).
4/ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 75, παρ.2 (Μέρος VΙ).
(δ) ∆ήλωση ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου
της διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αξιολόγησης
των προσφορών και των κριτηρίων ανάθεσης της προµήθειας, καθώς και
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού και αποδεικτικού ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 80 κ.α. (Μέρος VI).
(ε)

∆ήλωση ότι:
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1/ Η προσφορά τους έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα
(180) ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού (Μέρος VI).
2/ ∆εν θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο
αντιπρόσωπο του, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας
του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73
(Μέρος VI).
Στοιχεία
εκπροσώπησης,
για
τους
(στ)
εκπροσώπους τους, στους οποίους παρέχουν το δικαίωµα να εκπροσωπούν τον
προσφέροντα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού και να υπογράφουν
κάθε σχετικό έγγραφο (Μέρος ΙΙ).
(ζ)

∆ήλωση ότι:

1/ ∆εν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Μέρος VI).
2/ Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση
τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει
προς το ∆ηµόσιο τοµέα (Μέρος VI).
3/ ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις
κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία (Μέρος VI).
(η)

Λοιπές ∆ηλώσεις όπως αποτυπώνονται στο

Μέρος VI.
(3) Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από το σύνολο των υπόχρεων
της εταιρείας, όπως καταγράφεται βάσει της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15 της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/25-11-2016/ΕΑΑ∆ΗΣΥ), της υπ’ αριθµ. 158/2016
Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3698/16 Νοε 2016) και της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08/2016) και ιδίως:
(α) «Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), από τους
διαχειριστές.
(β) «Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και από όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(4) Μαζί µε την υπογραφή, αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο
και η θέση του υπόχρεου.
(5) Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υποβληθεί όπως παρακάτω:
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(α)
Σε ένα έντυπο (ένα ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται
από όλους τους υπόχρεους (όλες οι υπογραφές στο ίδιο έντυπο).
(β)
Σε περισσότερα όµοια έντυπα ΤΕΥ∆, όσα και οι
υπόχρεοι υπογραφής του, προς επίλυση των περιπτώσεων που παρατηρούνται
δυσχέρειες ως προς την υπογραφή του ίδιου ΤΕΥ∆, λόγω π.χ. γεωγραφικής
απόστασης των υπόχρεων υπογραφής κλπ.
(γ)
Ηλεκτρονικές υπογραφές του ΤΕΥ∆ γίνονται
αποδεκτές, µε την επιφύλαξη, κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής, της
αίτησης προσκόµισης διευκρινίσεων από την εταιρεία ως προς την εγκυρότητα
κλπ αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

β.
Αποδεικτικό
έγγραφο
νοµιµοποίησης
του
προσφέροντος, όπως Καταστατικό εταιρείας κλπ, απ’ όπου επίσης θα
προκύπτουν οι παραπάνω αναφερόµενοι υπόχρεοι υπογραφής του ΤΕΥ∆.
γ.
«Εγγύηση
συµµετοχής»
ίση
µε
το
2%
της
προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού άνευ ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση, ήτοι ποσού πεντακοσίων ογδόντα (580€) ευρώ. Η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς των (180) ηµερολογιακών ηµερών.
δ.
Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα
µε τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα
απορρίπτονται.
3. Στα περιεχόµενα του φακέλου των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν
εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν»
κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Άρθρο 7ο
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καταγράφονται
στο Παράρτηµα «Α».
2. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή
και τις προδιαγραφές, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο κλπ, αυτά υποβάλλονται σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στους ειδικούς αυτούς όρους και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν
ορίζουν αλλιώς, αυτά υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. ∆ευτερευόντως,
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα χωρίς µετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα, µε την επιφύλαξη ότι αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα
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Αρχή, οι συµµετέχοντες, επί ποινής απορρίψεως, έχουν την υποχρέωση εντός
ταχθείσας προθεσµίας, να προσκοµίσουν επισήµως µεταφρασµένα στην
Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ.
3. Στα περιεχόµενα του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ)
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα
απορρίπτονται.

Άρθρο 8ο
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - Προσφερόµενες Τιµές
1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινής απόρριψης
σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο - αντίγραφο), µετά των συνηµµένων σε αυτή
εγγράφων και τυχόν δικαιολογητικών.
2. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως,
ενώ σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή.
3. Η αναγραφή των τιµών γίνεται στο νόµισµα του ευρώ (EURO).
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς
ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ, για
παράδοση των ειδών ελευθέρων, µε τρόπο και µέχρι και εντός του χώρου που θα
υποδειχθεί από το 424 ΓΣΝΕ ή τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται ο
διαγωνισµός.
5. Οι προσφερόµενες τιµές θα δίνονται ανά µονάδα υλικού, στη µονάδα
µέτρησης που καταγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές έκαστου υλικού, ως εξής:
α. Τιµή µονάδος, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το
ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, µε τρόπο και µέχρι και εντός του
χώρου που θα υποδειχθεί από το 424 ΓΣΝΕ ή τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας
διενεργείται ο διαγωνισµός.
β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (σε περίπτωση
που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
6.
Η αναγραφή των τιµών ανά µονάδα προσφερόµενου υλικού, µπορεί
να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιµοποιείται
σε
ενδιάµεσους
υπολογισµούς.
Το
γενικό
σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του
πέντε.
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7.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη/υλικά, η
τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος/υλικό χωριστά.
8.
Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα υποβάλλουν οικονοµική
προσφορά για το σύνολο των διακηρυχθεισών υπηρεσιών και όχι για
µερικές µόνο από αυτές.
9.
Όπου αυτό απαιτείται, πέραν των προβλεποµένων στην παρ.5 του
παρόντος άρθρου, για την επίτευξη της συγκρισιµότητας των προσφερόµενων
τιµών, οι προσφερθείσες τιµές πρέπει να δίνονται επιπρόσθετα και ανά µονάδα
µέτρησης (πχ: ευρώ ανά gr ή ml), σε χωριστή στήλη, πλέον της τιµής ανά µονάδα
προσφερόµενου τεµαχίου ή ελάχιστης συσκευασίας (πχ: τιµή ανά τεµάχιο των 25
gr ή ml).
10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες τα
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών και ενεργεί σύµφωνα
µε το ν.4412/2016, άρθρο 88.
13. Η αρίθµηση των προσφερόµενων υλικών στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πρέπει να αντιστοιχεί στην αρίθµηση των υλικών του σχετικού
παραρτήµατος της διακήρυξης.
14. Εφόσον τα υλικά είναι καταχωρηµένα στο Παρατηρητήριο Τιµών της
ΕΠΥ, για κάθε υλικό θα καταγράφεται σε ξεχωριστή στήλη ο κωδικός και η
τρέχουσα ισχύουσα τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΠΥ. Σε περίπτωση µη
ύπαρξης αντιστοιχίας µε το Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ, η σχετική στήλη θα
φέρει την ένδειξη «∆.Υ.» ή αντίστοιχο και θα υποβάλλεται ενηµερωµένη Υπεύθυνη
∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπου και θα δηλώνεται αυτό
σχετικά για τους συγκεκριµένους α/α υλικών.
15. Προσφερόµενες τιµές που υπερβαίνουν τις τιµές
Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

του

16. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Για κάθε υλικό του παραρτήµατος της διακήρυξης πρέπει να
αντιστοιχεί µία τιµή στην οικονοµική προσφορά.
17. ∆εν επιτρέπονται και απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές.
18. Οι οικονοµικές προσφορές, επί ποινής απόρριψης, δεν πρέπει να
έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
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19. Τα έγγραφα του φακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς», είναι τα
µόνα στα οποία επιτρέπεται να καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς.
Άρθρο 9ο
∆είγµατα
1. ∆είγµατα υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, είτε
για το σύνολο των υλικών είτε για µεµονωµένα υλικά, µόνο σε περίπτωση που
αυτά απαιτούνται από τους ειδικούς όρους και κυρίως από το παράρτηµα
«Α» της διακήρυξης, το οποίο αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των
υλικών, όπου και αναλυτικά καταγράφεται η σχετική απαίτηση ή µη,
προσκόµισης δειγµάτων συνολικά ή ανά υλικό, προκειµένου αυτά να
αξιολογηθούν από την αρµόδια Επιτροπή, µε πρακτική δοκιµασία κλπ, κατά το
στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
2. Η αξία των δειγµάτων - αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις
επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν επιστρέφεται.
3. Εφόσον από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις - τεχνική
περιγραφή της διακήρυξης, προβλέπονται πέραν την πρακτικής δοκιµασίας και
εργαστηριακοί έλεγχοι, το κόστος αυτών βαρύνει τον προµηθευτή.
4. Τα δείγµατα αποστέλλονται σε σφραγισµένη συσκευασία, η οποία
αποκολουθεί τον κυρίως φάκελο του διαγωνισµού και φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε
αυτόν και την ένδειξη «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
5. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο
συµµετέχων στο διαγωνισµό προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο
εγγράφως επί της συσκευασίας του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα,
καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους. Αν το κρίνει
αναγκαίο δε, να ενηµερώσει τηλεφωνικά το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προ της
αποστολής τους.
6. Η αποστολή των δειγµάτων γίνεται εις απλούν, εκτός αν ορίζεται από
την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η εις διπλούν αποστολή τους (δείγµααντίδειγµα).
7. Ακόµα και αν δεν ορίζεται από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις
- τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η υποβολή δειγµάτων, η Επιτροπή
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, έχει δικαίωµα να αιτείται από τους συµµετέχοντες,
επί ποινής απορρίψεως, την προσκόµιση δειγµάτων για την αξιολόγηση των
υλικών, την πρακτική δοκιµασία τους και τον έλεγχο της πληρότητας και
συµµόρφωσης τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
8. Επιστροφή των δειγµάτων στους συµµετέχοντες και λοιπά σχετικά
θέµατα, όπως καθορίζονται στο ν.4412/2016, άρθρο 214.
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Άρθρο 10ο
Απόρριψη Προσφορών
1. Η αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για
οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και το ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 92 έως 100 και 102
έως 104, όπως ενδεικτικά, προσφορά:
α. Η οποία περιήλθε στο 424 ΓΣΝΕ εκπρόθεσµα, µετά την
προθεσµία υποβολής προσφορών.
β. Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο
102.
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 ν.4412/2016, άρθρο 102.
δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
ε. Υπό αίρεση.
στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής.
ζ. Για την οποία δεν προσκοµίστηκαν δείγµατα ή προσκοµίστηκαν
εκπρόθεσµα, ενώ ζητείται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης ή από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
η. Με χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ζητούµενο στη διακήρυξη.
θ. Με χρόνο υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο από το
ζητούµενο στη διακήρυξη.
ι. Με τιµή που υπερβαίνει την τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της
ΕΠΥ.
ια. Με τιµή που έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
ιβ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη και το ν..4412/2016.
Άρθρο 11ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τους όρους του διαγωνισµού.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των
προσελθόντων εκείνων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους.
3. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στο 424 ΓΣΝΕ
εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.

ΑΔΑ: ΩΤΡΝ6-848
11

4.

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

α. Αποσφραγίζεται ο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» καθώς και οι φάκελοι
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
και
«ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
µονογράφονται και σφραγίζονται.
β. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή, προκειµένου να
αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως από την
Επιτροπή.
γ. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων,
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.
δ. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
ε. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται από
την Επιτροπή, κατά την ορισθείσα από εκείνη ηµεροµηνία και ώρα,
µονογράφονται και σφραγίζονται. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
οικονοµικών προσφορών και η ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων,
καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται.
στ.
Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ο
προσωρινός ανάδοχος, εντός ταχθείσας προθεσµίας οφείλει να υποβάλλει στην
επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού τα έγγραφα και δικαιολογητικά του
φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του άρθρου 15 του παρόντος
παραρτήµατος.
στ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αποσφραγίζει το
φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού αναδόχου, τον
οποίο µονογράφει και σφραγίζει. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης καταγράφονται σε πρακτικό.
ζ. Όσοι δικαιούται να παραβρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό,
καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν.
η.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε
Απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
θ. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης
Κατακύρωσης, οι Ανάδοχοι υποχρεούται να προσέλθουν για την υπογραφή της
Σύµβασης.
5.
Η αποσφράγιση όλων
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

των φακέλων του διαγωνισµού,
«ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µπορούν να γίνουν σε µία συνεδρίαση κατά την
κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 12ο
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη,
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, από εκείνη που
καθορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η υποβολή ισότιµων προσφορών, τότε
διενεργείται κλήρωση µεταξύ των υποβαλλόντων τις ισότιµες προσφορές
εταιρειών, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 90, παρ.1. Στην κλήρωση έχουν
δικαίωµα να παραστούν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των σχετικών εταιρειών.
3. Η υποβολή ή πρόκριση µόνο µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης,
χωρίς αυτό ν’ αποτελεί δέσµευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να
ακυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά
σε περιπτώσεις ασύµφορων τιµών, µη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιµών, προς
επιδίωξη ευρύτερης συµµετοχής και ανταγωνισµού, µε σκοπό την επίτευξη
ικανοποιητικών τιµών και προάσπισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου κλπ,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 106. Στην περίπτωση δε αυτή, της υποβολής
ή πρόκρισης µιας µόνο προσφοράς, δεδοµένης της απουσίας ανταγωνισµού, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε διαπραγµάτευση επί της
αρχικής οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντος ή προκριθέντος,
προκειµένου να επιτευχθούν µειωµένες τιµές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του Νοσοκοµείου και στην προάσπιση των συµφερόντων του
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 32.
4. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών,
παρατηρηθούν µειοδότες των οποίων οι προσφερόµενες τιµές, παρ’ ότι είναι οι
µικρότερες µεταξύ των συµµετεχόντων, κρίνονται µη συµφέρουσες από
οικονοµική άποψη, όπως ενδεικτικά σε υπέρβαση του Παρατηρητηρίου Τιµών της
ΕΠΥ, του αρχείου τιµών του Νοσοκοµείου, της προϋπολογισθείσας αξίας της
διακήρυξης κλπ, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα είτε:
α. Για περαιτέρω διαπραγµάτευση της οικονοµικής προσφοράς των
συγκεκριµένων µειοδοτών.
β. Για ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 13.
Άρθρο 13ο
Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει
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σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, µετάθεση, µαταίωση ή
ακύρωση του διαγωνισµού, στο σύνολο του ή για τµήµα αυτού:
α.
Αν η διαδικασία αποβεί άγονη.
β.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης.
γ.
Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε
τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή.
δ.
Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση
της σύµβασης.
ε.
Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη.
στ.
Για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ενδεικτικά
δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
ζ.
Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
2.
Η µαταίωση ή ακύρωση µπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείµενο
της σύµβασης ή τµήµα αυτής.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει,
παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
α.
Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε
φάσης αυτής, µε τροποποίηση ή µη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της.
β.
Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, του
ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο
4.
της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα
της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή η παράλειψη.
Άρθρο 14ο
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
1. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αυξοµειωθούν οι
ποσότητες των κατά περίπτωση απαιτούµενων υπό προµήθεια υλικών σύµφωνα
µε το ν.4412/2016, άρθρο 104:
α.
Κατά ποσοστό µέχρι 30%, προκειµένου για αυύξηση.
β.
Κατά ποσοστό µέχρι 50%, προκειµένου για µείωση.
γ.
Κατά ποσοστό ανώτερο του 50%, µε την προϋπόθεση της
προηγούµενης αποδοχής από τον προµηθευτή, προκειµένου για µείωση.
2.
Η αυξοµείωση δεν θα έχει καµία επίδραση στην τιµή των υλικών και
στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας.
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Άρθρο 15ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν από την υπογραφή της
σύµβασης, µε έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία, ο προσωρινός ανάδοχος
πρέπει να παραδώσει τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 80 και 82 του
ν.4412/2016, από τα οποία αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 και η πλήρωση των κατά
περίπτωση ζητούµενων από τη διακήρυξη απαιτήσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 75,
76 και 77 του ν.4412/2016. Αναλυτικά:
α.
Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ.2, του
άρθρου 80, του ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ.1 του άρθρου 73, του ν.4412/2016. Το εν λόγω απόσπασµα
υποχρεούνται να προσκοµίζουν και τα πρόσωπα τα οποία είναι µέλη διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προµηθευτή ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το δεύτερο
εδαφίο της παρ. 1 του άρθρου 73
β.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του
οικείου ΟΤΑ.
ε.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
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(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
στ.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 24µηνης ισχύος η
οποία η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ, η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύµβασης.
ζ.
Τα υπό του Νόµου απαιτούµενα προσόντα, άδεια Υπουργείου
Βιοµηχανίας και λοιπά.
η.
Αποδεικτικό-Πιστοποιητικό ότι είναι µέλη του συνδέσµου
εγκαταστάσεων και συντηρητών ανελκυστήρων.
θ.
Πιστοποιητικό από κοινοποιηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
οργανισµό, ότι ο συµµετέχων τηρεί σύστηµα διασφάλισης ποιότητας (ISO
9001:2000).
ι.
ανελκυστήρων

Πιστοποίηση

ISO

9002

ειδικά

για

την

συντήρηση

ια.
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, έναντι ατυχήµατος σύµφωνα µε την
Νοµοθεσία για ατοµικές βλάβες ενός ατόµου µέχρι 150.000,00 ευρώ για υλικές
ζηµιές 300.000,00 ευρώ και για οµαδικό ατύχηµα µέχρι 500.000,00 ευρώ.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας και σε αντιστοιχία µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης.
2.
Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 16ο
Ενστάσεις-Προσφυγές
1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
µέχρι πέντε (5) µέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
3. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η
προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) µέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης µε τηλεοµοιοτυπία (fax), από τους
προµηθευτές, αυτή δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο εάν επακολουθήσει
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από την τηλεοµοιοτυπία (fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της
ενστάσεως, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 528/23-8-1999/Γνωµοδότηση του
προέδρου
ΝΣΚ
και
την
Αρ.
Πρωτ.
Π1/4880/15-9-1999/Υπουργείο
Ανάπτυξης/ΓΓΕ/Γ∆ΚΤ/∆ΠΠ.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσµίας
δέκα ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Άρθρο 17ο
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων
Η σύµβαση θα είναι ετήσιας διάρκειας, µε έναρξη από την ηµεροµηνία
υπογραφής της.
Άρθρο 18ο
Παράδοση - Παραλαβή υλικών
Για τα υλικά που ενδεχοµένως θα απαιτηθούν, ισχύουν τα κάτωθι:
1.
Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του
424 ΓΣΝΕ ή άλλη Μονάδα που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και επ’
ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύµβαση
2.
Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα και δαπάνη
του προµηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή και δεν
επιστρέφονται.
3.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα.
4.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών,
ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
5.
Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης, η διενέργεια και
άλλων ελέγχων πλην της µακροσκοπικής εξέτασης, όπως ενδεικτικά χηµική
εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, το κόστος των ανωτέρω ελέγχων
βαρύνει τον προµηθευτή.
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6.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, αφού παραλάβει τα
υλικά συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών.
7.
∆ύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή µετά από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προµηθευτή στις περιπτώσεις
της οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους µε έκπτωση.
8.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µπορεί µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου και µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση
της απορριφθείσας ποσότητας µε άλλη, καινούρια και αµεταχείριστη, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους
µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης ή η µη αντικατάσταση
τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσµη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών,
συνεπάγεται κυρώσεις βάσει του Ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213.
9.
Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού µετά τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται κυρώσεις µε βάση το ν.4412/2016,
άρθρα 203, 206 και 207.
Άρθρο 19ο
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα
1. Η πληρωµή πραγµατοποιείται από την Υπηρεσία Χρηµατικού του 424
ΓΣΝΕ ή το αρµόδιο ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ, µετά την οριστική παραλαβή της
συµβατικής ποσότητας των υλικών/υπηρεσιών και όπου απαιτείται, µετά την
προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από
τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά, βάσει του ν.4412/2016, άρθρου 200,
απαιτούνται για την υλοποίηση της πληρωµής:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β.
Τιµολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει.
δ.
Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας.
ε.
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας.
στ.
Επίσηµο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από
την κείµενη νοµολογία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε κρατήσεις 14,22032%, οι οποίες
αναλύονται όπως παρακάτω:
α/α
1α
1β
1γ
2α
2β

Κρατήσεις
ΜΤΣ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ

Ποσοστά
4,00000 %
0,08000 %
0,01600 %
0,06000 %
0,00180 %
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2γ
3α
3β
3γ
4
5

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
ΕΚΟΕΜΣ
ΒΑΜ
Σύνολο

0,00036 %
0,06000 %
0,00180 %
0,00036 %
8,00000 %
2,00000 %
14,22032 %

4. Επίσης οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα,
µέχρι την οριστική παράδοση των υπό προµήθεια υλικών στον τόπο παράδοσης.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων
κτλ.
5. Από τους προµηθευτές θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ) σε
ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία
της σύµβασης αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του άρθρου 64 του
ν.4172/2013.
6. Ο αναλογών ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
7. Η πληρωµή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στις αρµόδιες
ελεγκτικές Αρχές, όπως στο αρµόδιο ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ και στον αρµόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και µέχρι τη θεώρηση αυτού, καθώς και σε
περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών
πληρωµής.
8. Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€).
Άρθρο 20ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, σε περίπτωση που:
α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται
για την κατακύρωση.
β. ∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα για την κατακύρωση δικαιολογητικά.
γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
2. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσµία που
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή.
3. Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε.
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4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 203 και 207 του ν.4412/2016
5. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
6. Αν ο προµηθευτής φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει/επισκευάσει
τα συµβατικά υλικά µετά τη λήξη του καθορισµένου από τη σύµβαση χρόνου και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο
5%
επί
της
συµβατικής
αξίας
της
ποσότητας
που
παραδόθηκε/αντικαταστήθηκε/συντηρήθηκε εκπρόθεσµα ή δεν συντηρήθηκε.
7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424
ΓΣΝΕ από τη µη εκτέλεση ή την κακή/εκπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 21ο
Ανωτέρω Βία
Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται
1.
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 22ο
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή
σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση ειδική τεχνική
ορολογία και τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να αναφέρονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήµατος.
2. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στο 424 ΓΣΝΕ, κατά την διάρκεια της σύµβασης.
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Άρθρο 23ο
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
1.
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση
διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης
ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι
δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
2.
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον
συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των
συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια
συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.

Άρθρο 24ο
Εµπιστευτικότητα
Ο οικονοµικός φορέας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
1.
σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του
συµβατικού αντικειµένου που θα αναλάβει.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
2.
του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν λόγω
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε
οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε
άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό φορέα κατά την
εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες
3.
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει
σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Υπηρεσία, ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή της συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές.
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Άρθρο 25ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος
(δικαίωµα του οικονοµικού φορέα) σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά
από αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 26ο
Λοιποί Όροι
1. Κανένας υποψήφιος προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας
σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ως επίσηµο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και
διαβίβασης της σχετικής µε το διαγωνισµό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών
σχετικών εγγραφών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί υποχρεωτικά από τις
συµµετέχουσες εταιρείες στο ΤΕΥ∆, µη αποκλειόµενων κατά περίπτωση των
λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας (fax κλπ).
3.
Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη και όλες οι
λεπτοµέρειες για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, διέπονται από τις διατάξεις
του ν.4412/2016, της Φ9.2/29362/1957/2005 Κοινής Υπουργικής απόφασης περί
συντήρησης ανελκυστήρων και τις λοιπές διατάξεις της ισχύουσα νοµοθεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Α’ Υποδιευθυντής

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 70/2017

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ) Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
Τηλ:2310381080, 2310382049,2310381074,2310381014, 2310381000.
Fax:2310381666.
ΤΧΗΣ (ΑΥΓ) ΓΕΚΤΙ∆ΗΣ ΜΑΪΟΣ, ΛΓΟΣ(Ο) ΓΚΙΡΚΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΑΝΘΛΓΟΣ (∆Υ)
ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ, ΑΝΘΣΤΗΣ (ΥΓ) ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΛΧΙΑΣ (ΥΓ)
ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Ιστοσελίδα ανάρτησης διακήρυξης: www.army.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης:
Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης
70/2017 (αρχικός 54/2017) για «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης των
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων του 424 ΓΣΝΕ», συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων
(36.000,00€) ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:

Απάντηση:

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:

Αρµόδιος ή αρµόδιοι:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[ ] Ναι [ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλους;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
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Μέρος II -Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του
οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

Ταχυδροµική διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδροµείο:

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

Μέρος II - Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[ ]Ναι [ ]Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1.συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
2.δωροδοκία,·
3.απάτη·
4.τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες·
5.νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας
6.παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[

] Ναι [

] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

Μέρος III - Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
[ ] Ναι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
[
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστηµένος ;

] Όχι
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Μέρος III - Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα

Απάντηση:

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου

[

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

] Ναι [

[

] Ναι [

] Όχι

] Όχι
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;

[

] Ναι [

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;

[

] Ναι [

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;

[

] Ναι [

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:

[

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών

] Ναι [

] Όχι

] Όχι

] Όχι

] Όχι
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ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασής του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει

Απάντηση
[ ] Ναι [ ] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι
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τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
οικονοµικός φορέας:

[

] Ναι [

] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων:

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι:
α.
Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
β.
Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω,
καθώς και στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας προσφοράς είναι ακριβή και
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών
δηλώσεων.
γ.
Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού.
δ.
Είµαστε εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε το
ν.4412/2016, άρθρο 75, παρ.2.
ε.
∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπος,
µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξκός των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον
δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73.
στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
ζ.
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών
της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο
τοµέα.
η.
Είµαι σε θέση και αναλαµβάνω την υποχρέωση, κατόπιν αιτήµατος
και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αξιολόγησης των προσφορών
και των κριτηρίων ανάθεσης της προµήθειας, και χωρίς καθυστέρηση, για την
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έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της διακήρυξης καθώς
και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, πιστοποιητικού και αποδεικτικού ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή, βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 80 κ.α. και της λοιπής
ισχύουσας νοµοθεσίας, εκτός εάν :
(1) Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα
να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.(Υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση).
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα (Έγγραφα που έχουν υποβληθεί σε άλλες
διακηρύξεις, αρχικών ή επαναληπτικών διαγωνισµών, ίδιου ή διαφορετικού πεδίου
δραστηριότητας από τον τρέχοντα διαγωνισµό, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτών, αποστέλλονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και απαιτείται η εκ νέου
υποβολή τους από τον προσφέροντα).
θ.
∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο 424 ΓΣΝΕ και τις
Προϊστάµενες αυτού Αρχές, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας
∆ιακήρυξης.
ι.
Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος στους χώρους του 424 ΓΣΝΕ
υπεύθυνη είναι η εργολήπτρια εταιρεία.
ια. Η εταιρεία θα ασφαλιστεί έναντι ατυχήµατος σύµφωνα µε την
Νοµοθεσία για ατοµικές βλάβες ενός ατόµου µέχρι 150.000,00 ευρώ, για υλικές
ζηµιές 300.000,00 ευρώ και για οµαδικό ατύχηµα µέχρι 500.000,00 ευρώ.
ιβ. Η εταιρεία κατέχει τα υπό του Νόµου απαιτούµενα προσόντα, άδεια
Υπουργείου Βιοµηχανίας και λοιπά.
ιγ. Η εταιρεία συντήρησης επανδρώνεται από Μηχανολόγο ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για την επίλυση τυχόν σοβαρών προβληµάτων, καθώς και
ειδικευµένο προσωπικό.
ιδ . Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9002 ειδικά για την
συντήρηση ανελκυστήρων
ιε.
Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από κοινοποιηµένο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση οργανισµό, ότι ο συµµετέχων τηρεί σύστηµα διασφάλισης ποιότητας (ISO
9001:2000).
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ιστ. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη στοκ ανταλλακτικών για τους
ανελκυστήρες και τις κλίµακες της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας
(Παράρτηµα «Α»)
ιζ.
Η εταιρεία διαθέτει πλήρως οργανωµένο 24ωρο SERVICE στη
Θεσσαλονίκη
ιη. Η εταιρεία είναι
συντηρητών ανελκυστήρων.

µέλος

του

συνδέσµου

εγκαταστάσεων

και

Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών

Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος
∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ.
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2017
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ424 ΓΣΝΕ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.000,00€
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ασφάλιση Προσωπικού Εταιρείας
H ασφάλιση έναντι ατυχήµατος θα γίνεται µε µέριµνα του
Συντηρητή σύµφωνα µε την Νοµοθεσία, για ατοµικές βλάβες ενός ατόµου
µέχρι 150.000 ευρώ, για υλικές ζηµιές 300.000 ευρώ και για οµαδικό ατύχηµα
µέχρι 500.000 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Υλικά Συντήρησης
Όλα τα αναλώσιµα υλικά συντηρήσεως όπως ενδεικτικά
αναφέρονται τα υγρά καθαρισµού επαφών στουπί γράσο λάδι κινητήρων,
σύρµατα και καλώδια, ενδεικτικές λυχνίες, κοµβία κλήσεως, λαστιχάκια
θυρών, ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, ρελέ, λαµπήρες κτλ. χρησιµοποιούνται
από τον συντηρητή ο οποίος επιβαρύνεται µε το κόστος τους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αποκατάσταση Βλαβών
Η εταιρεία συντήρησης υποχρεούται να εντοπίζει και να
αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά ή απορρύθµιση των ανελκυστήρων για την
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, χωρίς άλλη επιπλέον αµοιβή. Το
κόστος κάθε είδους ανταλλακτικών θα βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή
εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος παραρτήµατος. Οι
εργασίες τοποθέτησης των ανταλλακτικών και αποκατάστασης
τους
περιλαµβάνονται στην έννοια της συντηρήσεως και εξασφαλίσεως της καλής
λειτουργίας των ανελκυστήρων και δεν κοστολογούνται.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Βλάβες – Φθορές Μηχανισµών
Εφόσον η βλάβη ή η φθορά οφείλεται αποδεδειγµένα σε
βανδαλισµό ή σε κακή χρήση των ανελκυστήρων, σε πυρκαγιά ή
τροµοκρατική ενέργεια ή φυσική καταστροφή τότε και µόνο το κόστος των
ανταλλακτικών βαρύνει το Νοσοκοµείο. Η τελική έγκριση για επισκευή και η
εύρεση-διάθεση της πίστωσης για αγορά των υλικών στις παραπάνω και µόνο
στις παραπάνω περιπτώσεις θα ανήκει στην Τ.Υ. του Νοσοκοµείου.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Ποινικές Ρήτρες
Εφόσον η εταιρεία συντήρησης κληθεί και δεν παρουσιαστεί για την
αποκατάσταση βλάβης εντός του χρονικού ορίου της παραγράφου 4 της
τεχνικής περιγραφής (παραρτήµατος «Α») το Νοσοκοµείο δικαιούται να
αναθέσει την εργασία σε άλλο τεχνικό γραφείο και να παρακρατήσει την
καταβληθείσα αµοιβή από την µηνιαία αποζηµίωση της εταιρείας. Στην
παραπάνω περίπτωση το Νοσοκοµείο µπορεί να επιβάλει στην εταιρεία
συντήρησης τις κατά νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν
και σε περίπτωση που:
α.
Ακινητεί κάποιος ανελκυστήρας του Νοσοκοµείου για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 7 εργάσιµων ηµερών και οι γραπτές (εάν
δοθούν) εξηγήσεις της εταιρείας συντήρησης, για τους λόγους της µη
αποκατάστασης της βλάβης και κανονικής επαναλειτουργίας αυτού, δεν
κριθούν ικανοποιητικές από την Τεχνική Υπηρεσία του 424ΓΣΝΕ.
β.
Σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση της βλάβης
του ανελκυστήρα και µετά την επισκευή του παρουσιάσει την ίδια βλάβη άλλες
2 φορές εντός 4 ηµερών. Σαν έναρξη της περιόδου ακινησίας ενός
ανελκυστήρα θα χρησιµοποιείται η διαπίστωση του γεγονότος από την
Τεχνική Υπηρεσία. Η παραπάνω διαπίστωση θα συνοδεύεται από γραπτή ή
τηλεφωνική ενηµέρωση της εταιρείας συντήρησης και δεν θα είναι δυνατό να
αµφισβητηθεί.
ΆΡΘΡΟ 6ο .
Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου
Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύµβαση
4.
µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου µέχρι την
προηγούµενη µέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται
εις βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία ενέργεια για τη συντήρηση γίνεται
δεκτή.
5.
Στον συντηρητή που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας για το
διαγωνισµό επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Ανάθεση της σύµβασης, σε βάρος του έκπτωτου, στον
επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή
έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφορά που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου. Ο καταλογισµός αυτός
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση του
έργου κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός
του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
β.
Καταλογισµός στον συντηρητή ποσού ίσου µε το 5% της
αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το
δικαίωµα να παραδώσει το έργο µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
-//-
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διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του, ανεξάρτητα εάν τελικά
έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
γ. Σε περίπτωση που η ανάθεση συντήρησης γίνει µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση ,κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς
καταλογισµό ποσό.
∆.Ο.Υ.

Α’ ΥΠ∆ΝΤΗΣ

Νικόλαος Μαντζαβίνος
Ανχης (Ο)

Βασίλειος Κατζικάς
Ταξχος

Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

Γραφείο Προµηθειών

Θωµάς Γκιρκίζας
Λγός (Ο)

Μάιος Γεκτίδης
Τχης (ΑΥΓ)

-//-
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 70/2017
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.
/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ AMOIBH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ424 ΓΣΝΕ
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα, την ……………..………………..ηµέρα
………………. οι συµβαλλόµενοι από την µια πλευρά ο ……………………………,
∆ιευθυντής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Εκπαιδεύσεως ενεργών
σαν
εκπρόσωπος
του
Ελληνικού
∆ηµοσίου
σύµφωνα
µε
την
Φ.831.3/132/940767/Σ.1772/12 Μαΐου 2017/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ, που θα καλείται στο
εξής «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» και από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία «,……… ……………
…………… …………. ……….. …...», ∆νση: ………… ………… …………… …..,
Τ.Κ.: …… …….., ……… ………… …….., Τηλ: …… ……… ………… και fax: …
………… ……. µε ΑΦΜ: ……… ………… ………., ∆.Ο.Υ: …… ………… ………
………., εκπροσωπούµενη από τον … …… …… ………. .…… …… ….. …… …
…… ……… ……… …… …… µε Α.∆.Τ: …… ……. ………. η οποία θα
αποκαλείται του λοιπού «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ», συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
παρακάτω.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ανάθεση Εργολαβίας
Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» µε βάση την οικονοµική προσφορά του «ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ»,
καθώς και την ……… …………… ……… ………… ……… ………… …………
………. κατακυρωτική διαταγή, αναθέτει στον «ΕΡΓΟΛΑΒΟ» ……… ………
………… ………… …… ……… ………… …… ……………… ……………
………… …………… ……………… ……………… …….. τη συντήρηση µε
αναλώσιµα και ανταλλακτικά για ένα έτος και επί µηνιαίας βάσεως των 27
ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου και των 2 κυλιόµενων κλιµάκων, καθώς και την
πιστοποίησή τους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα «Α» της
παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύς της Σύµβασης
Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης θα είναι ενός (1) έτους µε έναρξη την
…………………. και λήξη την …………………

-//-
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Αµοιβή – Τρόπος Πληρωµής
1. Η πληρωµή πραγµατοποιείται από την Υπηρεσία Χρηµατικού του
424 ΓΣΝΕ ή το αρµόδιο ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ, µετά την οριστική παραλαβή
της συµβατικής ποσότητας των υλικών/υπηρεσιών και όπου απαιτείται, µετά την
προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από
τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά, βάσει του ν.4412/2016, άρθρου 200,
απαιτούνται για την υλοποίηση της πληρωµής:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β.
Τιµολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει.
δ.
Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας.
ε.
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας.
στ.
Επίσηµο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
από την κείµενη νοµολογία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» επιβαρύνεται µε κρατήσεις 14,22032%, οι οποίες
αναλύονται όπως παρακάτω:
α/α
1α
1β
1γ
2α
2β
2γ
3α
3β
3γ
4
5

Κρατήσεις
ΜΤΣ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
ΕΚΟΕΜΣ
ΒΑΜ
Σύνολο

Ποσοστά
4,00000 %
0,08000 %
0,01600 %
0,06000 %
0,00180 %
0,00036 %
0,06000 %
0,00180 %
0,00036 %
8,00000 %
2,00000 %
14,22032 %

4. Επίσης ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» επιβαρύνονται µε:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα,
µέχρι την οριστική παράδοση των υπό προµήθεια υλικών στον τόπο παράδοσης.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων
κτλ.
5. Από τον «ΕΡΓΟΛΑΒΟ» θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ)
σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή
αξία της σύµβασης αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του άρθρου 64
του ν.4172/2013.

-//-
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6. Ο αναλογών ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
7. Η πληρωµή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στις αρµόδιες
ελεγκτικές Αρχές, όπως στο αρµόδιο ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ και στον αρµόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και µέχρι τη θεώρηση αυτού, καθώς και σε
περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών
πληρωµής.
8. Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Υποχρεώσεις εργολάβου
1. Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» µε δικά του έξοδα και µέριµνα υποχρεούται στη
σύναψη ασφάλειας σε µία µονίµως λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική
εταιρεία ατυχηµάτων για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της Σύµβασης,
ως ακολούθως :
α. Για ατοµικές βλάβες ενός (1) ατόµου εκάστοτε και για κάθε ατύχηµα
που θα συµβεί 150.000,00 ευρώ .
β. Για υλικές ζηµιές σε πράγµατα και για κάθε ατύχηµα που θα
συµβεί, 300.000,00 ευρώ.
γ .Για εκάστοτε οµαδικό ατύχηµα που θα συµβεί, 500.000,00 ευρώ.
Προς τούτο ο Εργολάβος οφείλει να έχει παραδώσει προτού της υπογραφής
της σύµβασης, κατά την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
ασφαλιστήριο συµβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας. Υποχρεούται δε να το
διατηρεί σε ισχύ, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ο εργολάβος
εκτός των ως άνω φέρει ακέραια την ευθύνη (αστική και ποινική) για τυχόν
ατύχηµα από κακή συντήρηση των ανελκυστήρων, αφ ενός µεν δια το
προσωπικό του Νοσοκοµείου καθώς και για οποιονδήποτε τρίτο.
2. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί
τα παρακάτω:
α. βιβλίο – µητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιηµένο και θεωρηµένο
από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ν.Α., στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία
κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαµβάνεται η συντήρηση (αριθµός φακέλου
Υπηρεσίας, αριθµός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθµός καταχώρησης).
β. βιβλίο – ηµερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων
σελιδοποιηµένο και θεωρηµένο, ως ανωτέρω, στο οποίο θα καταχωρούνται οι
πραγµατοποιούµενες κάθε φορά συντηρήσεις.
3. Απαγορεύεται ο συντηρητής των ανελκυστήρων να υποδείξει στο
Νοσοκοµείο, φορέα ελέγχου της επιλογής του.

-//-
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4. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται κάθε έτος, στα πλαίσια
επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από
τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων.
5. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το
πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρµόζονται οι διατάξεις
που ίσχυαν κατά τον χρόνο εγκατάστασης του.
6. Οι εργασίες και ο τρόπος συντήρησης καθορίζονται στην Τεχνική
Περιγραφή του έργου (Παράρτηµα «Α»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα Νοσοκοµείου
1. Το Νοσοκοµείο, δια της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι υπεύθυνο για τα
κατωτέρω:
α. Να µεριµνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την
αρχική πιστοποίηση του από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου για τους
ανελκυστήρες των περιπτώσεων III και IV της παραγρ. 2 του άρθρου 3 της
κοινής υπουργικής απόφασης µε αρ. φύλλου 1797/21-12-2005 και τον
επανέλεγχο τους.
β. Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόµενη
ανωµαλία λειτουργίας.
γ. Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του
ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης θεωρηµένο από την
αρµόδια υπηρεσία της Ν.Α.
2. Το Νοσοκοµείο δεν µπορεί να αναθέσει την επισκευή ή λοιπές εργασίες
των ανελκυστήρων σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι και κηρυχθεί έκπτωτος, µε απόφαση της ΑΣ∆ΥΣ.
3. Το Νοσοκοµείο δικαιούται να αναθέσει τον έλεγχο των ανελκυστήρων
σε αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου της επιλογής του, συµβουλευόµενο τον
κατάλογο της παραγρ. 2 του Άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αρ.
φύλλου 1797/21-12-2005, εκτός των νέων ανελκυστήρων για τους οποίους
εφαρµόζεται η οδηγία 95/16/ΕΚ, που ορίζει τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ως
αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιλογή φορέα ελέγχου.
4. Αν το Νοσοκοµείο διαφωνήσει µε την έκθεση περιοδικού ελέγχου του
φορέα τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10
της κοινής υπουργικής απόφασης µε αρ. φύλλου 1797/21-12-2005.

-//-
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
Ο εργολάβος για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης κατέθεσε
στο Νοσοκοµείο εγγυητική επιστολή της …………………………………. µε αριθµό
…………………………ποσού ………………………………… (…………. €) µε
24µηνη ισχύ, ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας . Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µετά τη λήξη της σύµβασης.
Άρθρο 7ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Ο «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ»
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του
δόθηκε.
2. Στον εργολάβο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται κυρώσεις
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 203 και 207 του ν.4412/2016
3. Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Αν ο εργολάβος φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά
υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο
εργολάβος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424
ΓΣΝΕ από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ποινικές Ρήτρες
1. Εφόσον η εταιρεία συντήρησης κληθεί και δεν παρουσιαστεί για την
αποκατάσταση βλάβης εντός του χρονικού ορίου της παραγράφου 4 του
Παρατήµατος «Α» της παρούσης σύµβασης, το Νοσοκοµείο δικαιούται να
αναθέσει την εργασία σε άλλο τεχνικό γραφείο και να παρακρατήσει την
καταβληθείσα αµοιβή από την µηνιαία αποζηµίωση της εταιρείας. Στην
παραπάνω περίπτωση το Νοσοκοµείο µπορεί να επιβάλει στην εταιρεία
συντήρησης τις κατά νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και
σε περίπτωση που:
α.

Aκινητεί

κάποιος

ανελκυστήρας
-//-

ή

κυλιόµενη

κλίµακα

του
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Νοσοκοµείου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 7 εργάσιµων ηµερών και οι
γραπτές ( εάν δοθούν) εξηγήσεις της εταιρείας συντήρησης, για τους λόγους της
µη αποκατάστασης της βλάβης και κανονικής επαναλειτουργίας αυτού, δεν
κριθούν ικανοποιητικές από την Τεχνική Υπηρεσία του 424ΓΣΝΕ
β. Σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση της βλάβης του
ανελκυστήρα ή κυλιόµενης κλίµακας και µετά την επισκευή του παρουσιάσει την
ίδια βλάβη άλλες 2 φορές εντός 4 ηµερών.
2. Σαν έναρξη της περιόδου ακινησίας ενός ανελκυστήρα θα
χρησιµοποιείται η διαπίστωση του γεγονότος από την Τεχνική Υπηρεσία. Η
παραπάνω διαπίστωση θα συνοδεύεται από γραπτή ή τηλεφωνική ενηµέρωση
της εταιρείας συντήρησης και δεν θα είναι δυνατό να αµφισβητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Άλλοι Όροι
1. Ο έλεγχος της ποιότητας της συντήρησης θα γίνεται από επιτροπή του
Νοσοκοµείου µε παρουσία της εταιρείας συντήρησης
ή του νοµίµου
εκπροσώπου της.
2. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των εργασιών
συντηρήσεως είναι δυνατόν να ενισχυθεί και µε πραγµατογνώµονα, που η γνώµη
του είναι συµβουλευτική συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υπογράφει
και ο συντηρητής.
3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από το συντηρητή των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση σε
οποιονδήποτε τρίτο.
4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για µέτρα και αυξήσεις των
πάσης φύσεως δαπανών, που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση στην τιµή των εργασιών και την ποιότητα συντήρησης.
5. Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα σύµβαση και όλες οι
λεπτοµέρειες για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, διέπονται από τις διατάξεις
του ν.4412/2016, της Φ9.2/29362/1957/2005 Κοινής Υπουργικής απόφασης περί
συντήρησης ανελκυστήρων και τις λοιπές διατάξεις της ισχύουσα νοµοθεσίας.
6. Αυτή η σύµβαση συντάχθηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα, εκ των οποίων
ένα παίρνει ο εργολάβος και τα δύο η Στρατιωτική Υπηρεσία.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ 424 ΓΣΝΕ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
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Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Α’ Υποδιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α» Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας.
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