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ΧΑΪΔΑΡΙ 02/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2) Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2394/21-05-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, θέμα 46ο, «Έγκριση του πίνακα προγραμματισμού
προμηθειών έτους 2020 – Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων αγαθών και
υπηρεσιών».
3) Την υπ’ αριθ. 9983/827783/30-06-2020 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου, με την οποία
εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την ανάδειξη αναδόχου
για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών δομών για
δύο (2) έτη.
4) Την υπ’ αριθ. 2384/19-12-2019 (θέμα 8ο) ΣΔΣ του Νοσοκομείου «Νομιμοποίηση υπογραφών
έτους 2020».
5) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 10018/827818 ( ΑΔΑ: ΨΙ47469Η27-9ΙΜ )
ποσού 9.920,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ για δύο (2) έτη με προϋπολογισμό
9.920,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
της παρούσας πρόσκλησης, παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (επωνυμία εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,

τηλέφωνο, fax, email).
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να κατατίθενται στο Τμήμα
Γραμματείας του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461 έως 15-072020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται στον προσφέροντα.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την υπηρεσία μας,
πριν από τη λήξη αυτών.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε άλλον ανάδοχο
από τον προσφέροντα, στον οποίο θα κατακυρωθεί η συντήρηση των ανελκυστήρων
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»
στις 15-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους:
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην
παρούσα πρόσκληση.
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 & του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.), τους διαχειριστές των
εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.
 Φορολογική ενημερότητα.
 Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη κήρυξης
σε πτώχευση.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και μη
εξυγίανσης.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης.
 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης &
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Ν. 4412/2016 άρθρο 93).
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν:
α) την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
β) την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
γ) τη 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,
δ) την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ε) την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,
στ) την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατεθούν σε φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, εντός δέκα (10) ημερών.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσης
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος
στην κατάταξη συμμετέχων.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής
υπηρεσίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη & αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς
και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη
έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού & εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’
του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Τον Προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
 Φόρος 8%
 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
 Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ.20%
 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο
ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Χαϊδάρι 30-06-2020
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 αριθ. Οικ Φ 9.2/29362/1957ΦΕΚ1797/Β/2005, της ΚΥΑ Αριθ. Οικ .Φ.α/9.2/Οικ.28425-ΦΕΚ.2604/22-12-2008,της ΚΥΑ
Αριθμ.Οικ.15085/593 ΦΕΚ1186/25-8-2003,της ΚΥΑ Αριθ. 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. Στη διαδικασία
περιλαμβάνονται όλες τις δοκιμές και οι έλεγχοι 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 αναγράφονται
καθαρά και ευανάγνωστα οι βλάβες , οι εργασίες που πραγματοποιούνται για τη συντήρηση ,
οι εργασίες που πιθανόν πρέπει να πραγματοποιηθούν και γενικά ό,τι 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 τις 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. Μόνο η δαπάνη για την έκδοση του πιστοποιητικού θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
Το κόστος της δαπάνης ανά ανελκυστήρα θα αναφέρεται στην προσφορά του και θα ληφθεί σοβαρά
υπόψιν στην αξιολόγηση της.
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 ποιες 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 λιανικής των σημαντικότερων υλικών η ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα
δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης των συγκεκριμένων
τιμών.
{Το κόστος των ανταλλακτικών – υλικών βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο, πλην των
μικροϋλικών όπως (γέφυρες ανόρθωσης -λάστιχα ωθητήρων -ωθητήρες-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.
Στην περίπτωση που η προμήθεια ανταλλακτικού γίνει από το Νοσοκομείο, ο συντηρητής είναι
υποχρεωμένος να αναφέρει εγγράφως όλα τα τεχνικά στοιχεία του υλικού που θα χρήζει
αντικατάστασης.
Όταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι πλήρη (με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να
προμηθευτούμε το ανταλλακτικό), ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα στην
αποξήλωσή του και να το προσκομίσει στον υπεύθυνο μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας,
προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως δείγμα.
Πριν από την υποβολή των προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων
από τους ενδιαφερόμενους .
Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει ISO 9001 - 14001
Όλα τα υλικά που εγκαθίστανται θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 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

