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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
β. Ν.4782/2021
γ. Υπ’αριθμ. 20η έκτακτη/1ο θέμα 13-09-2022 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας
διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του ΓΝ
Κεφαλληνίας για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.138,00€ συμπ ΦΠΑ 24%.
δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Α 1
́ 61) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
ζ. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
η Νόμος 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
θ. του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις,
ι. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
ια. Το Π.Δ.80/2016 (Α 1
́ 45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
ιβ. Υπ’αριθμ. ΑΔΑ: Ψ0ΔΘ4690ΒΔ-ΞΡΝ Ανάληψη δέσμευσης
Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά,
γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του ΓΝ Κεφαλληνίας για ένα
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έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής και προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.138,00€ συμπ ΦΠΑ 24%.
Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τα εξής:
I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της προμήθειας, τα οποία
περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά
περίπτωση.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:
α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης,
γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο
προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν είκοσι (120) ημερών
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα
συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά
στoιχεiα της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:
α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς
και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς
και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται
η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την
ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς
και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους
προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον
Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα
έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες ποιν
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016,
για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
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απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε
περίπτωση εγκατάστασής του του στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά της περίπτωσης (2)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-EΦKA.
Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες
βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν
κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η
ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).
Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη
διαδικασία),
γ. ο τίτλος της σύμβασης (το αντικείμενο της προμήθειας),
δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας
ορίζεται η Τετάρτη 21-09-2022 και ώρα 12:00μ.μ κατά την οποία θα διενεργηθεί και η
αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,
Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.
Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
• Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
• Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού.
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά
ταχυδρομείου: promith.gnkef@yahoo.gr

σας στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Ανελκυστήρας προσώπων Α πτέρυγας (Α1) 18 ατόμων
Ωφέλιμο φορτίο

:1.350 κιλά

Στάσεις

: πέντε (5)

Ταχύτητα

: 1.00/0.25 m/sec

Πόρτες φρέατος

: συρόμενες τηλεσκοπικές, τεμάχια πέντε (5)

Θάλαμος

: μεταλλικός ανοξείδωτος

Εσωτερικές πόρτες

: συρόμενες τηλεσκοπικές

Χειρισμός

: αυτόματης επιλογής και εκτέλεσης
κλήσεων /

Κινητήριος μηχανισμός

: SCHINDLER
selective collective

Μηχανοστάσιο

: κατευθείαν επάνω

2. Ανελκυστήρας προσώπων Β πτέρυγας (Β1) 24 ατόμων
Ωφέλιμο φορτίο

: 1.800κιλά

Στάσεις

: πέντε (5)

Ταχύτητα

: 0.63/0.15 m/sec

Πόρτες φρέατος

: ημιαυτόματες ανοιγόμενες, τεμάχια πέντε (5)

Θάλαμος

: μεταλλικός ανοξείδωτος

Εσωτερικές πόρτες

: συρόμενες τηλεσκοπικές

Χειρισμός

: αυτόματης επιλογής και εκτέλεσης κλήσεων /

Κινητήριος μηχανισμός

selective collective
: SCHINDLER.

Μηχανοστάσιο

: κατευθείαν επάνω

3. Ανελκυστήρας προσώπων Β πτέρυγας (Β2) 8 ατόμων
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Ωφέλιμο φορτίο :

600 κιλά

Στάσεις :

πέντε (5)

Ταχύτητα :

1.00/0.25 m/sec

Πόρτες φρέατος :

συρόμενες τηλεσκοπικές τεμάχια πέντε (5)

Θάλαμος :

μεταλλικός ανοξείδωτος

Εσωτερικές πόρτες :

συρόμενες τηλεσκοπικές

Χειρισμός :

αυτόματης επιλογής και εκτέλεσης κλήσεων /
selective collective

Κινητήριος μηχανισμός :
Μηχανοστάσιο :

SCHINDLER
κατευθείαν επάνω

4. Ανελκυστήρας φορτίων & προσώπων Β πτέρυγας (Β3) 8 ατόμων

Ωφέλιμο φορτίο :

600 κιλά

Στάσεις :

πέντε (5)

Ταχύτητα :

0.70/0.18 m/sec

Πόρτες φρέατος :

Ημιαυτόματες ανοιγόμενες, τεμάχια πέντε (5)

Θάλαμος :

μεταλλικός με επένδυση μελαμίνης

Εσωτερικές πόρτες :

συρόμενες τηλεσκοπικές

Χειρισμός :

αυτόματης επιλογής και εκτέλεσης κλήσεων /
selective collective

Κινητήριος μηχανισμός :
Μηχανοστάσιο :

SCHINDLER
κατευθείαν επάνω
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ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ανελκυστήρας φορτίων & προσώπων 26 ατόμων

Ωφέλιμο φορτίο :

1350 κιλά

Στάσεις :

3

Ταχύτητα :

0.80 m/sec

Πόρτες Φρέατος :

Αυτόματες Συρόμενες Τηλεσκοπικές

Θάλαμος :

Μεταλλικός Ανοξείδωτος

Χειρισμός :

Αυτόματης Επιλογής και Εκτέλεσης Κλήσεων

Κινητήριος Μηχανισμός :

Alberto Sussi

Μηχανοστάσιο :

Εντός φρεατίου

2. Ανελκυστήρας φορτίων & προσώπων 26 ατόμων
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Ωφέλιμο φορτίο :

1350 κιλά

Στάσεις :

3

Ταχύτητα :

0.80 m/sec

Πόρτες Φρέατος :

Αυτόματες Συρόμενες Τηλεσκοπικές

Θάλαμος :

Μεταλλικός Ανοξείδωτος

Χειρισμός :

Αυτόματης Επιλογής και Εκτέλεσης Κλήσεων

Κινητήριος Μηχανισμός :

Alberto Sussi

Μηχανοστάσιο :

Εντός φρεατίου

3. Ανελκυστήρας φορτίων & προσώπων 10 ατόμων

Ωφέλιμο φορτίο :

750 κιλά

Στάσεις :

3

Ταχύτητα :

0.80 m/sec

Πόρτες Φρέατος :

Αυτόματες Συρόμενες Τηλεσκοπικές

Θάλαμος :

Μεταλλικός Ανοξείδωτος

Χειρισμός :

Αυτόματης Επιλογής και Εκτέλεσης Κλήσεων

Κινητήριος Μηχανισμός :

Alberto Sussi

Μηχανοστάσιο :

Εντός φρεατίου

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

1. Η Συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις των Δημοσίων Έργων και
τους σχετικούς Κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας, όπως ορίζονται από τα Ν.Δ. 71231,
9232 & 1737 για ηλεκτρικούς ανελκυστήρες και στα τροποποιητικά αυτών διατάγματα και την
Ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ2604/22-12-08).
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2. Η τακτική Συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται δύο φορές το μήνα κάθε 1η και 16η εκτός
Κυριακών και αργιών (και Κυριακής) οπότε θα γίνεται την επόμενη ημέρα εκτός των απροόπτων
ειδοποιήσεων από το Νοσοκομείο.
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ)
Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις
βλαβών ή φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και
μικροϋλικών .
α) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).
β) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.
γ) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του
φρέατος.
δ) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.
ε) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου,
θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν.
στ) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου.
ζ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής
καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε
γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και αν
ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τετράμηνο
η) Να ελέγχει την κατάσταση των θερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων
ράβδων.
θ) Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα.
ι) Να ωμομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή
βλάβης.
ια) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων
ανόδου- καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη.
ιβ) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή
ταχύτητας.
ιγ) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το
φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος.
ιδ) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει
ιε) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως
επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες)
ιστ) να αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό στους θαλάμους αντικαθιστώντας τους καμένους
λαμπτήρες
Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν
φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των
Ανελκυστήρων.
4. 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 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”.
5. Να παρέχει 24ωρη κάλυψη για όλους τους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου, και ως εκ τούτου να
είναι συνεχώς και σε 24ωρη βάση δυνατή η επικοινωνία μαζί του (σε σταθερό και κινητό
τηλέφωνο τα οποία θα γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο).
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6. Να βρίσκεται στο Νοσοκομείο για επιδιόρθωση βλάβης το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από τη
λήψη της τηλεφωνικής ειδοποίησης όλες τις ημέρες από Δευτέρα έως Κυριακή από 8.00π.μ.
έως 8.00μ.μ.και για τις ώρες μετά τις 8.00μ.μ. θα επιλαμβάνεται την επόμενη ημέρα. Σε
περίπτωση κλήσης από τον τεχνικό βάρδιας (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα) για περίπτωση μη
δυνατού απεγκλωβισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση προσέλευση για αποκατάσταση.
7. Η αξία των αναλώσιμων υλικών συντήρησης των ανελκυστήρων δηλαδή ορυκτέλαια, λύπη
στουπί, σμυριδόπανο πετρέλαιο κλπ βαρύνει τον Συντηρητή. Ο Συντηρητής θα ενημερώνει το
βιβλίο Συντήρησης των ανελκυστήρων που τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα
καταγράφει τις βλάβες και τα ανταλλακτικά που θα αντικαθιστά και τα νέα που θα τοποθετεί.
8. Επίσης τα ανταλλακτικά (παλαιά) που θα αντικαθιστά θα τα παραδίδει στον τεχνικό του
Νοσοκομείου και αυτός στην αρμόδια επιτροπή συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
9. Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε
αλλού.
10. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι
υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά
σχέδια και υπολογισμούς ή την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτεί ο ΕΛΟΤ
81.1 και πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ)
Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997 και την νεώτερη νομοθεσία.
11. Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών
κλπ, θα είναι υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε
δύο όμοια αντίγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
12. Ο Συντηρητής θα διαθέτει τα παρακάτω απαιτούμενα ειδικά εργαλεία:
- VOLTAGE TESTER, ειδική καρτέλα, που τοποθετείται στον πίνακα ηλεκτρονόμων και ελέγχει την
τάση στα διάφορα σημεία.
- Πολύμετρο
- Φορητή μονάδα χειρισμού με μπουτόν STOP
13. Ο Συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη του κτιρίου που γίνεται από απρόσεκτη
συντήρηση και υποχρεώνεται να συμμορφωθεί και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες.
14. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος-συντηρητής να αφαιρεί ανταλλακτικά από ανελκυστήρα που
βρίσκεται εκτός λειτουργίας και να τα χρησιμοποιεί για την αποκατάσταση βλάβης άλλου
ανελκυστήρα του Νοσοκομείου.
15. Τα χρησιμοποιημένα (παλαιά) ανταλλακτικά μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα
παραδίδονται στον επιβλέποντα τεχνικό των ανελκυστήρων με σχετικό πρωτόκολλο που θα
εκδίδει ο Ανάδοχος συντηρητής στο οποίο θα αναφέρει τον ανελκυστήρα (αριθμό) και τον αριθμό
σειράς παραγωγής (s/n) ανταλλακτικού (νέου) αποκατάστασης.
16. Η ευθύνη για την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων στέγασης όλων των
ανωτέρω εγκαταστάσεων και η απομάκρυνση (μεταφορά-απόρριψη πάσης φύσεως άχρηστων
υλικών ή υπολειμμάτων εργασιών σε μέρος επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες Αρχές) είναι
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ιδιαίτερα για θέματα που αποτελούν παράγοντα
κινδύνου. Ευθύνη του είναι επίσης να προβαίνει σε συστάσεις (έγγραφες) προς του
υπευθύνους του Νοσοκομείου.
17. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει στην κατοχή του και να καταθέσει τα παρακάτω
• EΛOT EN ISO 9001:2015
• ENISO 13015:2001 + Α1:2008
• ISO 14001
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18. Στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει
εγκαίρως το Νοσοκομείο για υλικά/εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν προληπτικά για
την ασφαλή και ορθή λειτουργία των ανελκυστήρων.
Ειδικοί όροι
Οι Προμηθευτές, θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδίκευση
και εμπειρία για την συντήρηση των συγκεκριμένων οίκων κατασκευής ανελκυστήρων. Προς τούτο,
στις Τεχνικές Προσφορές των Προμηθευτών, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, και επί
ποινή απόρριψης της Τεχνικής Προσφοράς τους και αποκλεισμού τους, από την περαιτέρω
διαδικασία αξιολόγησης, τα κατωτέρω:
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με
θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι διαθέτει πλήρες στοκ ανταλλακτικών των εργοστασίων κατασκευής
των Ανελκυστήρων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α «Πίνακας Ανελκυστήρων», για την
τεχνική υποστήριξη των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι έχει ο ίδιος την τεχνική δυνατότητα να αξιοποιήσει τα συστήματα
διάγνωσης βλαβών των εργοστασίων κατασκευής των ανελκυστήρων όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα Α «Πίνακας Ανελκυστήρων»
γ) Οι Προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εγκατάσταση,
συντήρηση, εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων.
δ)Να προσδιορίζονται σαφώς στην προσφορά κάθε διαγωνιζομένου τα στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, αριθμός αδείας) του Ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας που θα διαθέσουν
στο Νοσοκομείο. Ο Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ Ειδικότητας θα πρέπει να συνδέεται με τον διαγωνιζόμενο
με υπαλληλική σχέση, το οποίο θα αποδεικνύεται από καταστάσεις θεωρημένες πρόσφατα από την
επιθεώρηση εργασίας. Ο Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ Ειδικότητας θα πρέπει να έχει αντίστοιχη
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων σε δημόσια νοσηλευτικά
ιδρύματα) τουλάχιστο τα τελευταία 2 χρόνια η οποία θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του
ιδίου, του εργοδότη του, αλλά και με επιστολή του ιδρύματος που παρευρισκόταν.

