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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν, να υποβάλλουν προσφορά για τις
υπηρεσίες «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (µε CPV50750000-7), µε σκοπό τη σύναψη
σύµβασης µε απ’ ευθείας ανάθεση για το Γ.Ν. Σύρου και το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου για χρονικό
διάστηµα ενός έτους (και µε δικαίωµα προαίρεσης), προϋπολογιζόµενης δαπάνης €15.000,00, µε
το Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 0879 (για το Γ.Ν. Σύρου ποσό €9.300,00 και για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου ποσό
€2.500,00), πληρώντας τις κάτωθι προδιαγραφές:
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα θα αφορά στην συντήρηση των Ανελκυστήρων α) του Γενικού Νοσοκοµείου
Σύρου, (2) δύο ανελκυστήρες και ένας (1) µεταφοράς τροφίµων και β) ΚΕ. ΦΙ. Α (πρώην
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ένας (1), και β) Κ. Υ. Νάξου ένα αναβατόριο (1) όπως αυτοί περιγράφονται
στη συνηµµένη κατάσταση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) και περιγράφονται στη συνέχεια
στα σχετικά άρθρα. Η χρέωση των ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των βλαβών των
Ανελκυστήρων θα γίνεται ανά περίπτωση και ύστερα από σχετική έγκριση και µε βάση τον
εγκεκριµένο, από το Νοσοκοµείο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Στους Ανελκυστήρες που δεν έχουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά και άδειες, θα ισχύσουν
οι τιµές «συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά» η δε χρέωση των ανταλλακτικών για την
αποκατάσταση των βλαβών των Ανελκυστήρων θα γίνεται
1. Ανά περίπτωση, ύστερα από σχετική έγκριση, της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Με βάση τον εγκεκριµένο, από το Νοσοκοµείο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών.
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Όλα τα ανταλλακτικά, τα οποία θα αντικαθίστανται, θα παραδίδονται στην ∆/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Η έγκριση των εργασιών αυτών θα πρέπει να εκδίδεται µε απ’ ευθείας ανάθεση στον
ανάδοχο εφ’ όσον υπάρχει η γνωµοδότηση της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την
αναγκαιότητα της επισκευής , χωρίς να χρειάζονται άλλες προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Η Συντήρηση των ανελκυστήρων, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
και Κ.Υ.Α., µε το πρόγραµµα συντήρησης από συνεργείο του συντηρητή.
Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει στις εργασίες προληπτικής συντήρησης των
Ανελκυστήρων του Νοσοκοµειακού συγκροτήµατος (όπως αυτοί φαίνονται στο
συνηµµένο πίνακα) σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α. ΦΑ.2/29362/1957/05 ΦΕΚ Β1797/21-12-2005,
το πρόγραµµα της Υπηρεσίας και τις υποδείξεις των κατασκευαστών, µε ειδικευµένα
συνεργεία του που θα αποτελούνται τουλάχιστον από δύο άτοµα (ένα τεχνίτη και ένα
βοηθό) και θα έχουν άδεια ηλεκτρολόγου ∆’ κατηγορίας καθώς και άδεια κινητού
συνεργείου και θα προβαίνει στις παρακάτω εργασίες:
Λεπτοµερή επιθεώρηση και έλεγχος όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων
(οπτικός και ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και
ωστήρων, όπου είναι δυνατόν, κλείθρων θαλαµίσκου, συρµατόσχοινων κ.τ.λ.), ιδιαίτερα δε
των διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήµατος ανήκοντος στην εγκατάσταση
καθενός από τους παραπάνω ανελκυστήρες. Επίσης λεπτοµερή γενική συντήρηση,
καθαρισµός των χώρων των µηχανοστασίων και µηχανηµάτων, λίπανση, καθώς άµεση και
αποκατάσταση κάθε διαπιστούµενης βλάβης και άρση των διαπιστουµένων φθορών και
ελλείψεων, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων.
Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης θα πρέπει, πέραν των άλλων:
α.
Να εξετάζονται τα τοιχώµατα του φρέατος, της οροφής και του πυθµένα του.
β.
Να επιθεωρείται ο ισογυζισµός των ευθυντηρίων ράβδων.
γ.
Να επιθεωρείται το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί σύνδεσης (κλέµενς).
δ.
Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας
και περιµανδάλωσης µέσα στο φρέαρ.
ε.
Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη της.
στ.
Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής, κινητού δαπέδου
θαλαµίσκου και ψευτοδαπέδου.
ζ.
Να εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρµατόσχοινων πάνω στο θαλαµίσκο
και στο αντίβαρο.
η.
Να εξετάζεται η κατάσταση των συρµατόσχοινων, σε όλο το µήκος σε µηχανική
καταπόνηση ή άλλη φθορά.
θ.
Να λιπαίνονται όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα.
ι.
Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού κινδύνου.
ια.
Να εξετάζεται η κατάσταση των φερµουϊτ της πέδης και τα πέδιλα των
ευθυντηρίων ράβδων.
ιβ.
Να ελέγχεται η στάθµη λαδιού στο κιβώτιο ατέρµονος.
ιγ.
Να ελέγχονται (ωµοµέτρηση, κλπ) όλα τα κυκλώµατα για εξακρίβωση τυχόν
διαρροών.
ιδ.
Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόµων ορόφων, και των ηλεκτρονόµων
ανόδου – καθόδου.
ιε.
Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρµατόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και
του ρυθµιστή ταχύτητας.
ιστ.
Να εξετάζεται η λειτουργία των ηλεκτρονόµων παρουσία τάσης έναντι γης σε
µεταλλικά µέρη (ρελέ διαφυγής).
ιζ.
Να εξετάζεται η καλή κατάσταση των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση µε
σύρµατα).
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ιη.
ιθ.

Να εξετάζεται ο φωτισµός του θαλαµίσκου,
τροχαλιοστασίου και του φρέατος.
Γενικά να εξετάζεται η λειτουργία του ανελκυστήρα.

του

µηχανοστασίου,

του

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να λάβει όλα προβλεπόµενα από την σχετική ισχύουσα
νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων αναλαµβάνει την υποχρέωση,
να τηρεί τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνοµικές
διατάξεις, για όλο το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. Ειδικότερα ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
έχει την απόλυτη ευθύνη για τα κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευής
πιθανά ατυχήµατα από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, στους εργάτες ή υπαλλήλους του, γι'
αυτό και οφείλει να είναι ασφαλισµένος για την παραπάνω ευθύνη
Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στους εργάτες ή υπαλλήλους του εργαλεία
και όργανα συντήρησης, πιστοποιηµένα.
Μετά από κάθε έλεγχο θα παίρνονται τα κατάλληλα µέτρα για άρση τυχόν φθορών,
ελλείψεων ή ζηµιών που διαπιστώθηκαν, αφού διακοπεί η λειτουργία του ανελκυστήρα
µέχρι να τακτοποιηθούν όσες απ’ αυτές κρίνονται επικίνδυνες και αφού τοποθετηθεί
πινακίδα σε όλες τις πόρτες που θα αναγράφει:
“ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”.
Το πρόγραµµα συντήρησης (για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης) θα καταρτίζεται από
τον συντηρητή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία για εφαρµογή. Το πρόγραµµα
συντήρησης θα προσδιορίζεται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από 07.30 – 19.30 και το
συνεργείο του συντηρητή θα βρίσκεται στον τόπο του έργου στην ώρα του άνευ άλλης
ειδοποίησης.
Μπορεί όµως η Υπηρεσία για λειτουργικούς λόγους να προσδιορίσει σε ορισµένους
ανελκυστήρες, πάντως όχι περισσότερο από 20% του συνόλου των ανελκυστήρων, η
συντήρηση να γίνεται σε ηµέρες Σαββάτου ή Κυριακής και µη εφηµερίας και σε χρόνους
που θα δηµιουργούν το ελάχιστο δυνατό πρόβληµα στη λειτουργία του Νοσοκοµείου,
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο.
Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράµµατος από το συντηρητή χωρίς την προηγούµενη
έγκριση της Υπηρεσίας απαγορεύεται, άλλως θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην παρούσα.
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2604 Άρθρο 4 Παρ 4 IV η συντήρηση είναι υποχρεωτική δύο (2)
φορές το µήνα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ως επισκευή λογίζεται κάθε εργασία που αφορά περιπτώσεις που είναι αναγκαία η
αντικατάσταση υλικών ή εξαρτηµάτων που έπαψαν να λειτουργούν ή που δεν λειτουργούν
σωστά, άσχετα µε τη λειτουργία και τη συντήρηση των ανελκυστήρων.
Μετά από σχετικό έλεγχο και διαπίστωση της ανάγκης επισκευής ενός ανελκυστήρα από
το συντηρητή, γνωστοποιείται άµεσα στην Υπηρεσία η έκταση των απαιτούµενων
εργασιών.
Στη συνέχεια ο συντηρητής υποβάλλει εντός τριών ηµερών λεπτοµερή προσφορά της
επισκευής, και αναµένει την έγκριση του Νοσοκοµείου
Αν η Υπηρεσία κρίνει λογική την τιµή της προσφοράς, δίδει την έγκρισή της για την
εκτέλεσή αυτής.
Αν η Υπηρεσία εκτιµά ότι η τιµή της προσφοράς είναι υπερβολική και ο συντηρητής δεν
εκλογικεύει την τιµή της προσφοράς του, ή όταν ο συντηρητής επιδεικνύει αδυναµία
αποκατάστασης της βλάβης – επισκευής, τότε το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει την εργασία µε άλλο τεχνικό γραφείο, η τιµή της προσφοράς του οποίου δεν θα
είναι µεγαλύτερη από αυτή του συντηρητή.
Ο συντηρητής στην περίπτωση αυτή, µετά την επισκευή από τρίτο, δεν νοµιµοποιείται να
αρνηθεί τη συνέχιση της συντήρησης και την ανάληψη της σχετικής ευθύνης καθώς και τη
συνέχιση των παρεχόµενων εγγυήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ο συντηρητής υποχρεούται καθ’ όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος και για οποιαδήποτε ώρα
του 24ώρου να µεριµνά και να προβαίνει στην άρση οποιασδήποτε βλάβης
(αποκατάστασης), επισκευής και αντικατάστασης των πάσης φύσεως φθαρµένων ή
καταστραµµένων εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών καθώς και σε παροχή κάθε εργασίας,
που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.
Η µετάβαση του συνεργείου για άρση βλάβης πρέπει να γίνεται µέσα σε χρόνο 24 ωρών
για τους ανελκυστήρες. Ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος
δυνατός και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.
Η γνωστοποίηση της βλάβης στο συντηρητή θα γίνεται τηλεφωνικά ή µε FAX, που θα
αποστέλλει η Υπηρεσία στον αριθµό που θα της έχει γνωστοποιήσει επίσηµα. Το
συνεργείο συντήρησης οφείλει, µόλις φθάσει στον τόπο του έργου να ενηµερώσει
απαραίτητα την αρµόδια Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για την ώρα άφιξης του. Επίσης
υποχρεούται να ενηµερώσει την αρµόδια Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για το είδος και την
αποκατάσταση της βλάβης. Τα παραπάνω θα επιβεβαιώνονται εγγράφως µε την αποστολή
FAX µε πλήρη αιτιολόγηση, µέσα στην ίδια ηµέρα που αναγγέλθηκε η βλάβη.
Η παράληψη της αναφερόµενης ενηµέρωσης νοείται ως χρόνος καθυστέρησης άφιξης στον
τόπο του έργου και ως τέτοια επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο των ποινικών
ρητρών.
Ο συντηρητής υποχρεούται σε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας να διαθέτει την κατάλληλη
υποδοµή για να δέχεται τα µηνύµατα βλαβών και να προβαίνει άµεσα στην αποκατάστασή
τους, εντός 24ώρου.
Η Υπηρεσία, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει η ανωτέρω υποδοµή, ή αν ενώ υπάρχει,
παρουσιάζονται προσκόµµατα ή αδυναµία επικοινωνίας για αποστολή µηνυµάτων που
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε έχει το δικαίωµα, χωρίς καµία
προειδοποίηση να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση.
Οι εργασίες ανακαίνισης – εκσυγχρονισµού των ανελκυστήρων ή αποκατάστασης τους,
λόγω ανώτερης βίας (πληµµύρα, σεισµό, πυρκαγιά ή βανδαλισµό κλπ), θα αξιολογείται χαρακτηρίζεται από δύο Μηχανικούς (έναν από κάθε µέρος), µε επικρατούσα γνώµη του
µηχανικού του Νοσοκοµείου. Αν υπάρξει διαφωνία µε την γνώµη του µηχανικού του
Νοσοκοµείου δύναται να ζητηθεί γνωµάτευση ανεξάρτητου πραγµατογνώµονα ( ΕΜΠ,
ΤΕΕ, κλπ), η αµοιβή του οποίου θα καταβληθεί από το µέρος της µη επικρατούσας
γνώµης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
α) Σε κάθε τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων από συνεργείο του συντηρητή και
µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, ο επικεφαλής του συνεργείου υποχρεούται να
ειδοποιεί τον από το Νοσοκοµείο ορισθέντα υπάλληλο για την παρακολούθηση της
συντήρησης.
Σε κάθε ανελκυστήρα θα τηρείται το ειδικό βιβλιάριο συντήρησης θεωρηµένο από το
φορέα ελέγχου και από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο
οποίο θα σηµειώνεται η εκτέλεση της συντήρησης και θα υπογράφεται από τον
τεχνίτη συντηρητή και από τον αρµόδιο υπάλληλο του Νοσοκοµείου.
Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελούνται για κάθε ανελκυστήρα, θα είναι
σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε τις οδηγίες του οίκου κατασκευής των
Ανελκυστήρων, καθώς και µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
β) Οµοίως στην τριµηνιαία επιθεώρηση των ανελκυστήρων ο συντηρητής ή ο
επικεφαλής του συνεργείου, υποχρεούται να ειδοποιεί τον από το Νοσοκοµείο
ορισθέντα υπάλληλο ή τεχνικό για την παρακολούθηση της επιθεώρησης και να
ενηµερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
Ο συντηρητής αναλαµβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης ζηµιών που προξενούνται
µε οποιοδήποτε τρόπο από αυτόν ή από συνεργείο του (εργοδηγούς, τεχνίτες, εργάτες
κ.τ.λ.), στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων, στα κτίρια και εν γένει σε οποιαδήποτε
πράγµατα του Νοσοκοµείου ή τρίτους.
Τις εν λόγω ζηµιές ή βλάβες υποχρεούται ο συντηρητής να αποκαθιστά αµέσως µε δικές
του δαπάνες, άλλως θα εκτελούνται από το Νοσοκοµείο το οποίο θα παρακρατά την
αντίστοιχη αξία από το µηνιαίο τίµηµα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ο συντηρητής, ανεξάρτητα και επιπλέον των συµβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται
σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης, να εφαρµόζει και να τηρεί επακριβώς όλες
τις διατάξεις των Νόµων, ∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισµών κ.τ.λ., ως
και τις διατάξεις των αστυνοµικών και των άλλων αρµοδίων αρχών, που ισχύουν κάθε
φορά, ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των
ανελκυστήρων, έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συµβεί, από την τυχόν µη
τήρηση τους.
Επισηµαίνονται ιδιαίτερα οι ευθύνες και υποχρεώσεις του συντηρητή που ορίζονται από
τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης φ.9.2/οικ.32803/1308/11.9.1997 (ΦΕΚ 815Β), µε
την οποία προσαρµόστηκε η Ελληνική Νοµοθεσία (οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου της
Ε.Ε., “για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών – µελών σχετικά µε τους
ανελκυστήρες”).
Η Υπουργική απόφαση Φ.9.2./οικ.3899/253/8.3.2002 (ΦΕΚ 291Β) µε τις διορθώσεις της
εναρµονίζουν τα προαναφερόµενα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο και θεσπίζουν διατάξεις που
αφορούν στην εφαρµογή διαδικασιών και µέτρων για την ασφαλή λειτουργία και την
συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για να
είναι εγγυηµένη η ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών κατά την λειτουργία και
συντήρηση των Ανελκυστήρων, και γενικότερα όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
σήµερα, σύµφωνα µε τη Κ.Υ.Α. ΦΑ.2/29362/1957/05 & ΦΕΚ Β1797/21-12-2005
Ειδικότερα ο συντηρητής υποχρεούται και στην έγκαιρη ειδοποίηση των αρµόδιων αρχών
για την από αυτόν ανάληψη της συντήρησης των ανελκυστήρων την οποία θα
γνωστοποιήσει και στο Νοσοκοµείο, αµέσως µετά την ανάληψη της συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο συντηρητής υποχρεούται, για τη συντήρηση των ανελκυστήρων και ιδιαίτερα για την
εκτέλεση του παρόντος έργου, να χρησιµοποιεί κατάλληλα συνεργεία, αποτελούµενα από
τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ο συντηρητής υποχρεούται να ορίσει έναν εκπρόσωπο µε τον αντικαταστάτη του, ως
αρµοδίους, µέσω των οποίων θα γίνονται όλες οι συνεννοήσεις της Υπηρεσίας που θα
έχουν σχέση µε όλα τα θέµατα της συντήρησης και γενικότερα κάθε τεχνικής µορφής
πληροφορία, διευκρίνιση ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την πλευρά του Νοσοκοµείου.
Η ανταπόκριση θα είναι άµεση και η ενηµέρωση ουσιαστική, άλλως θα επιβάλλονται
κυρώσεις που θα µπορούν να φθάσουν και σε ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο σχετικό
άρθρο

ΑΡΘΡΟ 11
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο συντηρητής, µε την αποδοχή της ανάληψης της συντήρησης των παραπάνω
ανελκυστήρων και της εκτέλεσης του έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, λογίζεται
ότι προηγουµένως εξέτασε επισταµένως τους παραπάνω Ανελκυστήρες, τις πάσης φύσεως
εγκαταστάσεις και εξαρτήµατα αυτών, τα κτίρια που ευρίσκονται και είναι πλήρως εν
γνώσει της κατάστασής τους.
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΜΕΙΩΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Το Νοσοκοµείο ενδέχεται κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης να προβεί στον
εκσυγχρονισµό σηµαντικού αριθµού ανελκυστήρων µέσω δηµόσιου µειοδοτικού
διαγωνισµού.
Η περαιτέρω συντήρηση για τους ανελκυστήρες αυτούς µπορεί να ανατεθεί, για λόγους
εγγυήσεως, στο γραφείο που θα κάνει τον εκσυγχρονισµό. Αν το γραφείο είναι
διαφορετικό από το συντηρητή της παρούσας σύµβασης, τότε η µηνιαία αποζηµίωση της
παρούσας θα µειωθεί εφ’ εξής αναλογικά κατά το ποσό (Α/α) χ β. (Όπου Α = το µηνιαίο
ποσό προσφοράς της οµάδας των ανελκυστήρων, α = ο αριθµός (π.χ. 17) των
ανελκυστήρων, β = το πλήθος των αφαιρούµενων ανελκυστήρων).
Επίσης, εφ’ όσον παραλαµβάνονται νέοι Ανελκυστήρες θα εντάσσονται στο αντικείµενο
της παρούσας µε αύξηση του µηνιαίου τιµήµατος κατά Α/A για κάθε νέο ανελκυστήρα.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΟΙΝΕΣ
Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να
προσέλθει πλέον των 24 ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 150€, κάθε φορά.
Η επιβολή της ποινής θα συντελείται µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της
λειτουργίας των ανελκυστήρων προς το Γρ. Προµηθειών.
Η ποινή θα εισπράττεται µε αφαίρεση του ποσού από το επόµενο τιµολόγιο συντήρησης
που θα υποβάλει ο συντηρητής.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών θα υποβληθεί ποινή υπέρ του Νοσοκοµείου στον ανάδοχο, οριζόµενης
σε 50% της µηνιαίας αποζηµίωσης του, επίσης το Νοσοκοµείο θα έχει όλο το δικαίωµα να
καλέσει εξωτερικό συνεργείο εις βάρος του αναδόχου.
Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα, εξαιτίας απλής βλάβης στην περίπτωση την οποία ο
ανελκυστήρας παραµένει ακίνητος περισσότερο από οχτώ (8) συνεχείς ώρες, θα
καταβληθεί ποινή υπέρ του Νοσοκοµείου οριζόµενη στο ποσό των 150 €, µετά από
εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης, για κάθε Ανελκυστήρα.
Ο µέγιστος χρόνος (επιτρεπόµενος), µε ευθύνη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, εκτός λειτουργίας
(DOWN TIME), για κάθε ανελκυστήρα, είναι 160 ώρες για το διάστηµα της Σύµβασης (12
µήνες). Για κάθε ώρα υπέρβασης πέραν των παραπάνω ωρών, εκτός λειτουργίας ο
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε ανελκυστήρα, 50 € /
ώρα
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραµµατισµένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης
και ρύθµισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου µηχανισµού
Στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στο
Νοσοκοµείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια
της αντίστοιχης εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Σηµειώνεται ότι στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει απαραίτητα να
συµπεριλαµβάνονται:
α. Τιµοκατάλογος ανταλλακτικών και κατάλογος πελατών

19PROC004632243 2019-03-18
β. Αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο δεν θα συµπεριλαµβάνονται
τιµές.
γ. Στον ίδιο φάκελο πρέπει να υπάρχει ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως προς τις
τεχνικές υποχρεώσεις των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.
2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνει απαραίτητα:
α Την Οικ. Προσφορά (ως προς τις υπηρεσίες)
β Συµπληρωµένο το «τιµοκατάλογο ανταλλακτικών»
3. Μειοδότης του διαγωνισµού θα είναι εκείνος, για τον οποίο θα προκύψει η χαµηλότερη
προσφορά.
4. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών
συνθηκών και της κατάστασης των ανελκυστήρων. Αυτό δε, θα πρέπει να το
αναφέρουν ρητά στη προσφορά τους. Σηµειώνεται ότι αυτή η γνώση πρέπει να είναι
αποδεδειγµένη, επί ποινή αποκλεισµού. (ηµεροµηνία επίσκεψης, 5 ηµέρες προ του
χρόνου λήξης κατάθεσης των προσφορών). Οι ενδιαφερόµενοι, θα παραλάβουν
αποδεικτικό έγγραφο –για την επίσκεψη και πλήρη γνώση για τους ανελκυστήρες από
το γρ. προµηθειών του Γ.Ν. Σύρου (κτήριο ΚΕΦΙΑ), το οποίο θα πρέπει να
επισυνάπτεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
5. Ο ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των
ανελκυστήρων, σε περίπτωση ατυχήµατος, για ποσά:
•
Ατοµικές βλάβες
: 100.000,00 €
•
Οµαδικά ατυχήµατα : 400.000,00 €
•
Υλικές ζηµιές
: 250.000,00 €
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ, ΦΠΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΕΩΣ
Φ11 8Χ19
ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΗΛΕΚΡΟΝΟΜΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 80Α
Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
300ΚVΑ
Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 300 ΚVΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ
ΗΛΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC Ή
DC 2Ή 3 ΕΠΑΦΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ
ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΩΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ
Νο 2
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΜΟΝΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΩΣ
25ΗΡ
ΜΕ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΟ
ΖΕΥΓΟΣ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ
ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΑΝΤ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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12
13

14

15

16
17
18
19

20
21

22

23
24

25

26

27
28
29

30
31

32

ΘΕΡΜΙΚΟ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΣΑΣΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ERTALON
ΠΛΗΡΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ
∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ
ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ
DISPLAY ΚΑΙ ΤΟΞΑ
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ
ΜΑΝ∆ΑΛΩΣΗΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΘΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ
CONTROL
SIMPLES
Υ∆Ρ.ΩΣ 4 ΣΤΑΣ.-40ΗΡ
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΝΩ
ΜΕΡΟΣ)
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
Ή
ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ
(ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ)
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ
ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ
24Χ1 ΠΛΑΚΕ
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1 ΤΑΧ. ΕΩΣ 25ΗΡ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ
ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ
ΕΩΣ
Φ700/8
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
ΚΩΝΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΝΤΙΚ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΩΣ 6 ΑΤΟΜΑ (Τ.Μ)
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΤΡ.ΜΕΤ.

ΤΕΜ.
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33
34

35

36

37

(ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ)
ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ
ΘΥΡΑ
ΘΑΛΑΜΟΥ
ΤΥΠΟΥ
BUS
Ή
ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΑΖΙ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΘΥΡΑ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΛΗΡΗ
ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ
∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥΗΜΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΛΗΡΗ
ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ
∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΓΙΑ
ΚΑΘΕ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΕΚ∆ΟΣΗ
ΠΙΣΤ/ΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ
ΚΑΘΕ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΑ
ΦΑ
2/29362/1957/05/ΦΕΚ Β
1797/21-12-05
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

Ευχαριστούµε και περιµένουµε την κατάθεση των προσφορών σας στη
γραµµατεία του Νοσοκοµείου στο γραφείο πρωτοκόλλου (προκειµένου να
πρωτοκολληθεί), έως 29/03/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το αργότερο έως
14:30.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

_______________________
ΤΡΙΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

