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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (συλλογή κλειστών προσφορών)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη:
1.
2.

Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/1-2-1995 τ. Α΄) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» .
Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ. Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» .
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3.

4.
5.

Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» .
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)»
To Ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις”

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Πρόχειρο Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών κλειστών προσφορών, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και
ουσιώδεις όρους:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
2. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική
γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει
αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα
πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 27/08/2014 και ώρα
14.00μ.μ.
4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στο γρ. προμηθειών του
νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.
5. Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές
ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία)
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:
1. Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)
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Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσεως έξοδα, δαπάνες
χημικών προϊόντων , αμοιβές προσωπικού του συνεργείου , προσωπικό με το οποίο δεν
θα υπάρχει σχέση προσκτήσεως με το νοσοκομείο , ο εργολάβος ευθύνεται αστικά και
ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, τη πιστοποίηση της
καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία του
Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της
Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Τον εργολάβο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
α) Υπέρ του ΜΤΠΥ 3% πλέον 2% ΧΑΡΤ. και 20% Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ.
β) Φόρος εισοδήματος 8%.
γ) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% πλέον 3% ΧΑΡΤ. και 20% Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ.
δ) Κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των
14.470,85 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
1. Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.
118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ψ..Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ :213/2046151
FAX :213/2046282
Χαϊδάρι : 30/06/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες συντήρησης των
δικτύων αποχέτευσης – όμβριων υδάτων, αντλήσεων πάσης φύσεως και
καθαρισμό-πλύσιμο χώρων σε όλα τα κτήρια του Νοσοκομείου που
βρίσκονται εντός και εκτός του χώρου του.
Οι εργασίες αυτές, πλην των υποχρεωτικών συντηρήσεων, θα γίνονται
κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα ή κρίνεται απαραίτητο από την
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος καθ όλο το 24ωρο και εντός
3h από την κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της εφημερεύουσας
προϊσταμένης του Νοσοκομείου να ανταποκρίνεται άμεσα και να
αποκαθιστά το πρόβλημα που θα παρουσιασθεί.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρεωμένος να παραδίδει
το χώρο εργασίας καθαρό και να απομακρύνει κάθε άχρηστο υλικό που
προήλθε από αυτή.
Η επίβλεψη και ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνεται από την
Τεχνική Υπηρεσία.
Ειδικότερα.
Οι εργασίες συντήρησης θα είναι :
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- Καθαρισμός - απόφραξη - άντληση πάσης φύσεως αγωγών και
φρεατίων αποχέτευσης - όμβριων υδάτων σε όλο το κυρίως και
δευτερεύον εξωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου.
- Καθαρισμός – απόφραξη αγωγών, φρεατίων, σωληνώσεων, υδραυλικών
υποδοχέων κ.λπ. στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.
- Αντλήσεις πάσης φύσεως εντός και εκτός κτηρίων.
- Καθαρισμός - πλύσιμο χώρων εντός και εκτός κτηρίων.
- Έλεγχος - βιντεοσκόπηση πάσης φύσεως αγωγών και φρεατίων εντός
και εκτός κτηρίων με ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας όταν απαιτείται ή
κρίνεται απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για να
διαπιστώσει την κατάσταση των δικτύων ή τον εντοπισμό βλάβης ή
άλλου προβλήματος που πιθανόν να παρουσιασθεί.
- Καθαρισμός - κόψιμο ριζών εντός και εκτός κτηρίων σε αγωγούς και
φρεάτια αποχέτευσης - όμβριων με ειδικό εργαλείο ( ριζοκόπτη ).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εκτός των εργασιών που αναφέρονται παραπάνω θα γίνονται σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι εξής επιπλέον εργασίες:
- Οκτώ ( 8 ) φορές το χρόνο καθαρισμός και πλύσιμο - απόφραξη άντληση του Κεντρικού φρεατίου του νοσοκομείου και κάθε φορά θα
γίνεται έλεγχος και καθαρισμός των φρεατίων που βρίσκονται πλησίον
αυτού καθώς και του κεντρικού αγωγού που οδηγεί τα λύματα σε αυτό.
- Μια ( 1 ) φορά το χρόνο και την περίοδο Σεπτέμβρη - Οκτώβρη
καθαρισμός - απόφραξη - άντληση πάσης φύσεως αγωγών και φρεατίων
όμβριων υδάτων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού :
* Να είναι Εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες
συντηρήσεις άλλων Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Τις βεβαιώσεις εμπειρίας πρέπει να τις καταθέτουν μαζί με τις
προσφορές τους.
* Να διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
* Να διαθέτουν ικανό αριθμό ατόμων με εμπειρία και κατάλληλο
εξοπλισμό καθώς και αυτοκινούμενων αποφρακτικών με πλήρη
εξοπλισμό ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις εργασίες που
αναφέρονται.
* Να διαθέτουν σύνθετο βυτίο ( απόφραξης - άντλησης )15τον.
εφοδιασμένο με αντλία υψηλής πίεσης από 150 bar και άνω , παροχής
νερού τουλάχιστο 250 lit/min,σωλήνα αναρρόφησης άνω των 4''και
ελαστικό σωλήνα άνω των 100 μέτρων στον οποίο θα προσαρμόζονται
διάφορα μεγέθη μπέκ ή άλλων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για
την απόφραξη - καθαρισμό των αγωγών.
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* Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι
διαθέτουν και αποδέχονται τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους του
Νοσοκομείου για να έχουν καλύτερη εκτίμηση των χώρων και των
εργασιών προκειμένου να διαμορφώσουν την προσφορά τους.

Ο Συντάξας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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