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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 , ΥΑΨΔΑΡΙ - Σ.Κ. 124 61
ΣΜΗΜΑ : OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7920 / 760610

Location: Athens

ΥΑΨΔΑΡΙ 6-7-2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ
ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΧΝ ΔΟΜΧΝ ΣΟΤ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4.920,00 ΕΤΡΧ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:
19-7-2016 ημέρα Σρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
19-7-2016 ημέρα Σρίτη και ώρα 09:30΄ π.μ.
ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61
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Σν Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» έρνληαο ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 60/2007
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 118/2007
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014
Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση.
6977/759667/17-6-2016 έγγξαθν, κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα
ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Εμσλνζνθνκεηαθώλ
δνκώλ ηνπ»
6. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση.
7887/760577/5-7-2016 έγγξαθν, ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε επαλαιεπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ
Εμσλνζνθνκεηαθώλ δνκώλ ηνπ.
7. Σελ απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν, «Ννκηκνπνίεζε ππνγξαθώλ γηα ην έηνο
2016»
1.
2.
3.
4.
5.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή
ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ, γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ησλ Εμσλνζνθνκεηαθώλ δνκώλ ηνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 4.920,00 επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο
όξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα
απηό.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη:
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. Εάλ
ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη
αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα
ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα
εμήληα (60) εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ
ππεξεζία καο, πξηλ από ηε ιήμε απηώλ.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ
Εμσλνζνθνκεηαθώλ δνκώλ ηνπ, νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η πξνζθνξά πνπ ζα δνζεί από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζα αλαιύεηαη σο
εμήο:
1. Κόζηνο κεληαίαο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ (ρσξίο ΦΠΑ)
2. πληειεζηήο επί ηνηο εθαηό (%) ηνπ ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο πξνζθεξόκελεο
ηηκήο κε ηε κεηνδόηξηα εηαηξεία ή κε ηε κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ αλαπηπρζεί αληαγσληζκόο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ ζε άιινλ
αλάδνρν από ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ειεγθηηθνύ
πλεδξίνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Σνλ αλάδνρν ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο:
Φόξνο 8%
Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
Κξάηεζε 0,10% ππέξ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%
ΑΡΘΡΟ 10ο
Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο, από ηελ εκεξνκελία
ηεο ππνγξαθήο ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε ζε θεληξηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν από
εληαίνπο δηαγσληζκνύο ε ζύκβαζε ζα πάςεη λα ηζρύεη.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
4.920,00 επξώ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
1. Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ.
60/2007, ηνπ Π.Δ.118/2007 θαη ηνπ Ν. 4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο
ηνπο.
2. Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΙΔΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

Φ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΟΤ
Υαϊδάρι : 13/6/2016

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΧΝ

ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ
1.ΚΩΛΔΣΣΖ 17-ΑΘΖΝΑ(έμη φξνθνη)
2.ΚΔΡΚΤΡΑ &ΚΤΚΛΑΓΩΝ-ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ (ηέζζεξηο φξνθνη)
3.ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ 44-ΥΑΛΑΝΓΡΗ (πέληε φξνθνη)
4.ΑΗΟΛΗΓΟ &ΖΗΟΝΖ ΠΔΣΡΑΛΩΝΑ (ηέζζεξηο φξνθνη)
5.ΝΑΕΟΤ 28-ΠΑΣΖΗΑ (ηέζζεξηο φξνθνη)
6.25εο ΜΑΡΣΗΟΤ104 &ΑΝΣΗΟΥΟΤ-ΠΔΡΗΣΔΡΗ(πέληε φξνθνη)
7.ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΪΓΑΡΗ (ηκαηηνζήθε πιπληήξηα)
Ζ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζε ππεχζπλν Αδειούτο σνηηρηηή, πνπ
ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001/2008, ISO 18001/2008 &
14001/2008 πνπ ζα αθνξά ζηελ επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εμνπιηζκνχ.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο
θαη ηεο επηζηήκεο. πγθεθξηκέλα ε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα γίλεηαη
βάζε ηεο ΚΤΑ αξηζκ.Φ.9.2/νηθ.32803/1308 ΦΔΚ. 815/11-9-1997 ,ηεο ΚΤΑ αξηζκ. Οηθ
Φ9.2/29362/1957 ΦΔΚ1797/Β/2005, ηεο ΚΤΑ Αξηζκ.Οηθ.Φ.α/9.2/Οηθ.28425-ΦΔΚ.2604/22-122008,ηεο ΚΤΑ Αξηζκ.Οηθ.15085/593 ΦΔΚ1186/25-8-2003,ηεο ΚΤΑ Αξηζκ.Φ Α΄9.2/7543/403
ΦΔΚ 696/3-5-2007, ηεο επξσπατθήο νδεγίαο 95/16/ΔΚ & ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 81-1, 81-2,
ΓΟΚ , ΣΟΣΔΔ .
χκθσλα κε ηνπο λφκνπο ε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα γίλεηαη δύο
θορές ηο μήνα απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ηνπ πληεξεηή, θάζε δαπάλε γηα αλαιψζηκα πιηθά
βαξχλεη απνθιεηζηηθά απηφλ. ηελ έλλνηα αλαιψζηκα πιηθά πεξηιακβάλνληαη ιηπαληηθά -ιάδηα γξάζα -πεηξέιαην -βελδίλε -ζηνππί θιπ.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί θάζε έηνο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ζηα
πιαίζηα επηβεβαίσζεο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ. ηε δηαδηθαζία
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πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε
ησλ αλειθπζηήξσλ , εθηφο απφ ηε ρξήζε δνθηκαζηηθψλ βαξψλ.
Ο πληεξεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη , ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε , θάζε φξγαλν,
ζπζθεπή ή εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, γηα ηνλ έιεγρν ηηο δνθηκέο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο & ηελ επηζθεπή &ηε ξχζκηζε απηψλ.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί βιβλίο ζσνηήρηζης ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
θαζαξά θαη επαλάγλσζηα νη βιάβεο , νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε,
νη εξγαζίεο πνπ πηζαλφλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη γεληθά φηη αθνξά ζηε ζσζηή θαη
αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ. Σν βηβιίν ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα ζθξαγίδεηαη κε
εκεξνκελία απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή. Σν βηβιίν ζα παξαιακβάλεηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη
ελεκεξσκέλν ζηνλ αξκφδην ππεχζπλν δηαρεηξηζηή πνπ ζα θαζνξίζεη ε δηνίθεζε.
Δπίζεο ν πληεξεηήο νθείιεη κεηά απφ θάζε ηαθηηθή ε έθηαθηε επίζθεςή ηνπ λα απνζηέιιεη
Γειηίν ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη φιεο νη εξγαζίεο
θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζνβαξήο βιάβεο ενηός
24ώροσ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εηδνπνηεζεί απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
αλειθπζηήξα & λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ενηός δύο (2) ωρών κεηά απφ θιήζε (fax ε ηειέθσλν).
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο φηαλ απαηηείηαη αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπληήξεζεο
αλειθπζηήξσλ απφ ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξηζκέλν θνξέα λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα ελεκεξψλεηαη ν θάθεινο ηνπ θάζε αλειθπζηήξα
Δπίζεο ζα ρνξεγεί ζηελ Σερληθή Τπεξεζία αληίγξαθν ηνπ θνξέα θαη βεβαίσζε φηη ελεκεξψζεθε
ν θάθεινο. Μφλν ε δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
Σν θφζηνο ηεο δαπάλεο αλά αλειθπζηήξα ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζα ιεθζεί
ζνβαξά ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά πάζεο θχζεσο βιάβεο θαη λα πξνβαίλεη ζε
αληηθαηαζηάζεηο – πξνζαξκνγέο εμαξηεκάησλ (αληαιιαθηηθψλ ). Οη εξγαζίεο γηα ηα παξαπάλσ
ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπληεξεηή.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνδείμεη ζηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν νξηζκέλα θαίξηα ζεκεία
παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ζε πνηέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο
αζθαιείαο , πξέπεη ν αλειθπζηήξαο λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη λα εηδνπνηείηαη ν
πληεξεηήο.
Δπίζεο ν πληεξεηήο ζα πξέπεη λα ππνδείμεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηξφπνπο
απεγθισβηζκνχ αηφκσλ απφ ην ζάιακν.
Ο πληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίλεη εγγχεζε δύο (2) εηών γηα φια ηα κε αλαιψζηκα
εμαξηήκαηα πνπ πξνκεζεχεη, ηνπνζεηεί θαη αληηθαζηζηά θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζα ηζρχεη γηα
δέκα (10) έηη.
Καηάινγνο ηηκψλ ιηαληθήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιηθψλ ε αληαιιαθηηθψλ ζα ζπλνδεχεη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ ζπληεξεηή , θαζψο θαη ην πνζνζηφ έθπησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηηκψλ.
{Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ – πιηθψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην Ννζνθνκείν , πιελ ησλ
κηθξνυιηθψλ φπσο (γέθπξεο αλφξζσζεο -ιάζηηρα σζεηήξσλ -ιάκπεο ζαιάκνπ -απιά
ειεθηξνινγηθά κπνπηφλ θιήζεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζαιάκνπ -ιάκπεο θξεαηίνπ -ελδεηθηηθέο
ιπρλίεο -επαθέο πφξηαο /θάζαο (βίδνπια).& γεληθφηεξα αληαιιαθηηθά κηθξήο αγνξαζηηθήο αμίαο}
Σα παξαπάλσ κηθξνυιηθά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά.
Ζ πξνκήζεηά ηνπο ζα γίλεηαη είηε απφ ην Ννζνθνκείν είηε απφ ηνλ πληεξεηή θαηφπηλ έγθξηζεο
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
ε θάζε πεξίπησζε ε Σερληθή Τπεξεζία ζα είλαη ελήκεξε γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζνχλ.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνχ γίλεη απφ ην Ννζνθνκείν, ν ζπληεξεηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη εγγξάθσο φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξήδεη
αληηθαηάζηαζεο.
Όηαλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη πιήξε (κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα
πξνκεζεπηνχκε ην αληαιιαθηηθφ) ,ν ζπληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί άκεζα ζηελ
απνμήισζή ηνπ θαη λα ην πξνζθνκίζεη ζηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο,
πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο δείγκα.
Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη λα γίλεη νπηηθφο έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο .
Όια ηα πιηθά πνπ εγθαζίζηαληαη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη
ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.
Σέινο ν πληεξεηήο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη ηξίησλ γηα φινπο ηνπο αλειθπζηήξεο.

Ζ Σ.Δ. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ
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