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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ 
TMHMA :    OIKONOMIKOY                                        ΧΑΪΔΑΡΙ   5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

            ΤΗΛ :2132046170-171-284 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601 

 
  
               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
                                  (συλλογή  κλειστών προσφορών) 
 

                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ 

                                                 3.813,00€ ΕΥΡΩ  ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α. 
 

   

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ψ.ΝΑ 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 

ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΤΜΗΜΑ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

      

ΤΕΤΑΡΤΗ  

18-5-2015 
 

 

ΩΡΑ 

9:00 ΠΡΩΙ  

 

 

Ψ.Ν.Α 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙ

Ο» 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 

ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

18-5-2015 

ΩΡΑ 

10:00 ΠΡΩΙ  

 

 

                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ CPV 50750000-7 KAE 0887 

 

        Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του 

Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

(ΦΕΚ 386/Β/25-5-89). 
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4. Την με αριθ. Πρωτ.5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3261 Β/4-12-

2014) ,έγκρισης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2014,των μονάδων υγείας. 

5. Τη με αριθ. Πρωτ. 6484/30-12-2014 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας. 

6. Την απόφαση 2235ης/27-5-2015 (θέμα 10ο) του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου.           

7. Τη με αριθ. Πρωτ.  16421/4-5-2015 έγγραφο της 2ης ΔΥΠΕ . 

 

 

                              

                                      Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 

 

Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών κλειστών προσφορών,  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ του 

Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών, για ένα 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  

   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 

 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»  

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 

 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 2Ο  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές 

ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία) 

   

ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά εφαρμογή κατά μήνα και θα αναλύεται ως εξής:  

Α)  Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) 

Στην αμοιβή του Εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσεως έξοδα,  δαπάνες 

χημικών προϊόντων, αμοιβές προσωπικού του συνεργείου, προσωπικό με το οποίο δεν 

θα υπάρχει σχέση προκτήσεως με το Νοσοκομείο, ο Εργολάβος ευθύνεται αστικά και 

ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο  

  Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, τη πιστοποίηση της 

καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή  του 

Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της 

Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Τον Εργολάβο  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

o Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας  

o Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 

3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας. 

o Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν 

των 3.813,00€ ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  

1. Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

2. Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                     

 

                                                                                         ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ 
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Ψ.Ν.Α  ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                        5/6/2015 

 

 

                                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                         

    

 

                                              ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 

1.ΚΩΛΕΤΤΗ 17-ΑΘΗΝΑ(έξι όροφοι) 

2.ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τέσσερις όροφοι) 

3.ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 44-ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πέντε όροφοι) 

4.ΑΙΟΛΙΔΟΣ &ΗΣΙΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (τέσσερις  όροφοι) 

5.ΝΑΖΟΥ 28-ΠΑΤΗΣΙΑ (τέσσερις όροφοι) 

6.25ης ΜΑΡΤΙΟΥ104 &ΑΝΤΙΟΧΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ(πέντε όροφοι) 

7.ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ (ιματιοθήκη πλυντήρια) 

 

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να ανατεθεί σε υπεύθυνο Αδειούχο 

Συντηρητή. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τη συντήρηση των ανελκυστήρων 

σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους ελληνικούς νόμους και να εναρμονίζεται με 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης .Συγκεκριμένα η συντήρηση των 

ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα γίνεται βάση της 

ΚΥΑ αριθμ.Φ.9.2/οικ.32803/1308 ΦΕΚ. 815/11-9-1997 ,της ΚΥΑ αριθμ.Οικ Φ 

9.2/29362/1957-ΦΕΚ1797/Β/2005, της ΚΥΑ Αριθμ.Οικ.Φ.α/9.2/Οικ.28425-

ΦΕΚ.2604/22-12-2008,της ΚΥΑ 

Αριθμ.Οικ.15085/593 ΦΕΚ1186/25-8-2003,της ΚΥΑ Αριθμ.Φ Α΄9.2/7543/403 ΦΕΚ 

696/3-5-2007, 

της ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/ΕΚ & των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1 ,81-2 ,ΓΟΚ 

,ΤΟΤΕΕ . 

Σύμφωνα με τους νόμους η συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα 

γίνεται δύο φορές 

το μήνα από εξειδικευμένο συνεργείο του Συντηρητή,κάθε δαπάνη για αναλώσιμα 

υλικά βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. Στην έννοια αναλώσιμα υλικά περιλαμβάνονται 

λιπαντικά -λάδια -γράσα -πετρέλαιο -βενζίνη -στουπί κλπ. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κάθε έτος περιοδικούς ελέγχους και 

δοκιμές στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των 

ανελκυστήρων. Οι περιοδικοί 

έλεγχοι και οι δοκιμές περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που 

διενεργούνται κατά 

την πρώτη εγκατάσταση των ανελκυστήρων ,εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών 

βαρών. 

Ο Συντηρητής έχει την υποχρέωση να διαθέτει ,χωρίς πρόσθετη αποζημίωση ,κάθε 

όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης,για τον έλεγχο 

τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς & την επισκευή &τη  ρύθμιση αυτών. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί βιβλίο συντήρησης στο οποίο θα 
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αναγράφονται καθαρά και ευανάγνωστα οι βλάβες , οι εργασίες που 

πραγματοποιούνται  για τη συντήρηση , 

οι εργασίες που πιθανόν πρέπει να πραγματοποιηθούν και γενικά ότι αφορά στη 

σωστή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Το βιβλίο θα υπογράφεται και θα 

σφραγίζεται με ημερομηνία από τον υπεύθυνο συντηρητή. Το βιβλίο θα 

παραλαμβάνεται και θα επιστρέφεται ενημερωμένο στον 

αρμόδιο υπεύθυνο διαχειριστή που θα καθορίσει η διοίκηση. 

Επίσης ο Συντηρητής οφείλει μετά από κάθε τακτική η έκτακτη επίσκεψή του να 

αποστέλλει 

Δελτίο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφονται όλες οι 

εργασίες και τυχόν παρατηρήσεις. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αποκατάσταση κάθε σοβαρής 

βλάβης εντός 24ώρου από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί από τον εκάστοτε υπεύθυνο 

για την λειτουργία του ανελκυστήρα & να ανταποκρίνεται άμεσα εντός δύο (2) 

ωρών μετά από κλήση (fax η τηλέφωνο). 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος όταν απαιτείται ανανέωση πιστοποιητικού 

συντήρησης ανελκυστήρων από συγκεκριμένο αναγνωρισμένο φορέα να προβαίνει 

σε όλες τι ενέργειες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και να ενημερώνεται ο 

φάκελος του κάθε ανελκυστήρα 

Επίσης θα χορηγεί στην Τεχνική Υπηρεσία αντίγραφο του φορέα και βεβαίωση ότι 

ενημερώθηκε ο φάκελος. Η δαπάνη για την έκδοση του πιστοποιητικού θα 

βαρύνει τον Συντηρητή. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά πάσης φύσεως βλάβες και να 

προβαίνει σε αντικαταστάσεις εξαρτημάτων (ανταλλακτικών ).Οι εργασίες για τα 

παραπάνω θα βαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποδείξει στον εκάστοτε υπεύθυνο ορισμένα 

καίρια σημεία παρακολούθησης της λειτουργίας του ανελκυστήρα και σε ποιές 

περιπτώσεις για λόγους 

 ασφαλείας ,πρέπει ο ανελκυστήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και να ειδοποιείται 

ο Συντηρητής. 

Επίσης ο Συντηρητής θα πρέπει να υποδείξει στον υπεύθυνο τους προβλεπόμενους 

τρόπους απεγκλωβισμού ατόμων από το θάλαμο. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δίνει εγγύηση δέκα (10) ετών για όλα τα μη 

αναλώσιμα εξαρτήματα που τοποθετεί και αντικαθιστά. 

Κατάλογος τιμών των σημαντικότερων υλικών η ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα 

δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην 

αξιολόγηση του. 

{Το κόστος των ανταλλακτικών – υλικών βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο 

,πλην των μικροϋλικών όπως (γέφυρες ανόρθωσης -λάστιχα ωθητήρων -λάμπες 

θαλάμου -απλά ηλεκτρολογικά μπουτόν κλήσης εντός και εκτός του θαλάμου -

λάμπες φρεατίου -ενδεικτικές λυχνίες -επαφές πόρτας /κάσας (βίζουλα).& γενικότερα 

ανταλλακτικά μικρής αγοραστικής αξίας} 

Η προμήθειά τους θα γίνεται είτε από το Νοσοκομείο είτε από τον Συντηρητή 

κατόπιν έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία 

.Σε κάθε περίπτωση η Τεχνική Υπηρεσία θα είναι ενήμερη για τα ανταλλακτικά που 

πρέπει να αντικατασταθούν. 

Πριν από την υποβολή των προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των 

εγκαταστάσεων 

από τους ενδιαφερόμενους . 

Όλα τα υλικά που εγκαθίστανται θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
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πρότυπα και θα φέρουν τη σήμανση CE. 

Τέλος ο Συντηρητής πρέπει να είναι ασφαλισμένος έναντι τρίτων για όλους τους 

ανελκυστήρες. 

 

 

 

 

                                                                          Η Τ.Ε.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ 

 

 

 
                                                                                                                 


