ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 22 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 8128

Τμήμα Προμηθειών
Γρ. Προμηθειών
Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24
Τ.Κ. 115 27 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Τηλ. 213 200 9842
ΦΑΞ. 2107752180
Πληροφορίες: Λ.Σιόντη
www.aglaiakyriakou.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Φ. 80/2014
«Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων »
(CPV: 50712000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.215,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.&
ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αναθέτουσα Αρχή

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Είδος Διαγωνισμού

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής

Κριτήριο Αξιολόγησης

Χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής

Ημερομηνία : 25 Ιουλίου 2016
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προσφορών

Ημέρα : Δευτέρα
Ώρα : 14:30΄ μ.μ.

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(ηλεκτρονική υποβολή)
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα
ος
5 Όροφος Γραφείο Προμηθειών (έντυπη υποβολή)

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

187.215,20 €
-

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης

24-6-2016

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον
Ελληνικό Τύπο

24-6-2016

CPV

CPV: 50712000-9

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση)
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

24-6-2016

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση)
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

24-6-2016

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση)
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

24-6-2016

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών

1-8-2016 και ώρα 11:30΄π.μ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:

Γραφείο Προμηθειών
Υπεύθυνη Λαμπρινή Σιόντη
Τηλ.: 2132009842
Email : promithion@aglaiakyriakou.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάδειξη
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αναδόχου για την Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των
Παραρτημάτων του με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 187.215,20 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από το Π.Π.Υ.Υ.2014 (CPV 50712000-9) , σε βάρος
του

προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου.
Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού –Ισχύουσες Διατάξεις
1. τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. τις διατάξεις του νόμου 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. τις διατάξεις του νόμου 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις»
4. τις διατάξεις του νόμου 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις»
5. τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
(ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007)
7. Το Ν. 3861/2010 ≪Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ≪Πρόγραμμα
Διαύγεια≫ και άλλες διατάξεις≫ (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)
8. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. ≪Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων≫ (ΦΕΚ
3400/Β/20-12-2012).
9 τις διατάξεις του νόμου 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141/Α΄/17.08.2010)
10 το Προεδρικό Διάταγμα 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α΄/22.11.2010)
11 τις διατάξεις του νόμου 3867/2010, άρθρο 27º
12 Τη με αριθ. πρωτ. 2053/25.04.2014 Εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
13 Tο με αριθ. πρωτ. 5239/07.10.2013 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Οδηγίες κατάρτισης ΠΠΥΦΥ για
το έτος 2014».
14 Την 21/12.11.2015 (θέμα 9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία
αποφασίστηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και αποστολής τους στην Επιτροπή Υγείας
για έγκριση, με παράλληλη κοινοποίηση τους στο ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. και κατόπιν της έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών η διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού, για χρονική διάρκεια έως ένα έτος,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
15 Την 9/21.04.2016 (θέμα 22) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία
τροποποιήθηκε η 21/12.11.2015 (θέμα 9)απόφαση του Δ.Σ. στο σημείο που αφορά το CPV.
16 Το υπ’αριθ. 2843/19-05-2016 έγγραφο της ΕΠΥ, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνει τις τεχνικές
προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού.
17 Την υπ’αριθ. 2965/25-05-2016 απόφαση της ΕΠΥ, σύμφωνα με την οποία διαβιβάζεται εγκύκλιος
για την παράταση έως 31η Δεκεμβρίου 2016 προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και του δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει παλαιότερης
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διαδικασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την
Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του
με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 187.215,20 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ από το Π.Π.Υ.Υ.2014 (CPV 50712000-9), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή
στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο, Επιμελητήριο και στον ιστοχώρο του
Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/13,
της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, των ΠΔ 60/07 και 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β
για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
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π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.qov.qr).

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1-8-2016

ΗΜΕΡΑ

Δευτέρα

ΩΡΑ

11:30΄π.μ.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία
προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή
συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο του διαγωνισμού και ειδικότερα :
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά .
β. Ενώσεις εργολάβων που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
γ. Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
δ. Κοινοπραξίες εργολάβων.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
9. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της προμήθειας
καθορίζονται στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία
επισυνάπτονται σ’ αυτή αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως:

KΕΦΑΛΑΙΟ Α:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο κατ’ ελάχιστον εξοπλισμός
που θα υπόκειται σε λειτουργία
και αποκατάσταση βλαβών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ2:

&

Η/Μ εξοπλισμός Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(ενδεικτικές ποσότητες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ3:

Εργασίες
συντήρησης
εγκαταστάσεων

προληπτικής
Η/Μ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής
Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1)ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 108.112,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & Η/Ζ ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
9.340,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18.422,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΩΝ ΝΕΡΩΝ 15.395,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 8.649,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.892,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 20.808,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2.594,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 1 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:30΄π.μ. από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»])
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών .
11. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β' του ΠΔ 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου - ΚΠΔ),
εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη
λήψη της σχετικής αίτησης, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία
αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
12. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ' του ΠΔ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
διακήρυξης, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται ομοίως ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.
13. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην

7

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει
σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
14. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη
δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
15. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
16. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :
Α) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30), από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο,
Επιμελητήριο Ελλάδος και στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) και στο
ΕΣΗΔΗΣ.
17. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην
επίσημη ιστοσελίδα του διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30), από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο,
Επιμελητήριο και στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ.
α) Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου β)
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Γ.Ν.
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
19) Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών ή του επιμέρους
προϋπολογισμού .
20) Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα της Τεχνικής Υπηρεσίας 2132009308, -09.
21)Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24-6-2016, ημέρα Παρασκευή.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄π.μ. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013

Η Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαριόγκα Φραγκάκη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Διακήρυξης
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη « Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ
εγκαταστάσεων», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της
διακήρυξης, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους.
Άρθρο 2ο
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί
I. Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
II. Διεύθυνση έδρας: Μεσογείων 24 –ΤΚ 11527
Τηλέφωνο : 2132009842
Fax : 2107752180
III. Στοιχεία της σύμβασης
Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την
προκηρυσσόμενη υπηρεσία.
Αναθέτουσα Αρχή: Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ που θα υπογράψει
με τον Ανάδοχο /Αναδόχους τη σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν τις
συμβάσεις και να εκτελέσουν την υπηρεσία.
Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της
υπηρεσίας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και τα τεύχη με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική
Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται ενός (1) έτους.
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και
Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά
και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα
στην ελληνική γλώσσα.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα
διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των
Κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού
προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 187.215,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις
της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια
τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου .
Άρθρο 3ο
Δικαίωμα συμμετοχής - Προσόντα
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της διακήρυξης, ειδικότερα :
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Ενώσεις προμηθευτών ή εργολάβων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
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γ. Συνεταιρισμοί
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών ή εργολάβων . Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό
συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου.
ε. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν
έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο
του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
ζ. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007).

α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Επισήμανση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά
δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.

(1) Έλληνες Πολίτες :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

(α)

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά
προϋπολογισθείσας δαπάνης , (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α )σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος Κεφαλαίου κατά το άρθρο 157 παραγρ.
1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 160/08-08-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της
ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία
διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

(β)

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
:
1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
2. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του :
α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από
τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07
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και στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι :
1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 35129.1.1998 σελ. 1),
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195- 25.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),
3.απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),
4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο
με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,
5. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη,
6. για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία,
β. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παραγρ.
2
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης,
γ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλλει εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
δ. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α' της παραγρ. 2 του ΠΔ 118/07,
ε. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών,
και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού,
3. Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 (δικαιολογητικά
κατακύρωσης), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου
Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β' ΠΔ
118/07.

(γ)

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
θα δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07 ότι :
1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
2. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
3. δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής
νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου
εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες κλπ),
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(δ)

(ε)

4. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα σε σχέση με την
επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
5. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και με
τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
6. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του
ελληνικού δικαίου,
7. δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές .
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
θα δηλώνεται :
1. ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του,
εκτός από αυτούς που μνημονεύονται στην ανωτέρω παραγρ. 1α.(1)(β)2/ε/,
2. ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
3. ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι
φορέων του δημόσιου τομέα, ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της
από σύμβαση για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για
εκπρόθεσμη υλοποίηση, σύμφωνα με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη
σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
4. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή
και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,
5. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της
οποίας έλαβε γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
6. ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση
του διαγωνισμού.
7. Επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις προς συντήρηση και λειτουργία και είναι ενήμεροι
για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τις λοιπές συνθήκες.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται η έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης, καθώς επίσης και η πλήρης
επωνυμία της.

(ζ)

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007

(η)

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου, ή αρμόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του
αναδόχου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ή I.S.O 9001 2008
ή άλλου ισοδύναμου).

(2) Αλλοδαποί :
Το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται ανωτέρω [παράγραφος 1α.(1)] για
τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά ως προς το περιεχόμενο της ζητούμενης υπεύθυνης
δήλωσης αναφορικά με την εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση παρ.
1α.(1)(β)2/δ/) δύναται έναντι αυτού να αναγραφεί ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/07.
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Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1α.(1)(β)2/ε/ της ζητούμενης υπεύθυνης
δήλωσης απαιτείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως
: «ε/ Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών,
και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού,»
(3) Τα voμικά
πρόσωπα, ημεδαπά
ή αλλοδαπά :

(α)

(β)

Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως.
Διευκρινίζεται ότι :
1. οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
στις περιπτώσεις ΑΕ,
2. οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ'
αυτούς.
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε
συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα :
1. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ):
α.Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,
β.Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική
Αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το
οποίο να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ,
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές
που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη
μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην περίπτωση που στο υπό (3) (β) 1/ β/ στοιχείο δεν
προσκομίζεται κωδικοποιημένο καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και
αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό
της εταιρείας.
δ. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν
έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση
της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, με το σχετικό
αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ,
για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας
Αρχής
2. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική
Αρχή του καταστατικού της εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του,
συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ.
β. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, συνοδευόμενο από τα σχετικά
ΦΕΚ,
γ.Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία
να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που
έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα
αντίστοιχα ΦΕΚ.
3. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικών εταιρειών:
α. Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων
αυτού καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β.Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της
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εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της,
γ. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
4. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
α. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά
με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (3)(β)1/, (3)(β)2/ και
(3)(β)3/ τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και
από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες
υποψηφίων.
Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά,
επί ποινή αποκλεισμού.
(4) Οι Συνεταιρισμοί
:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχ.
1.α.(1), 1.α.(2) και 1.α.(3) . Επιπλέον αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. Δ' περιπτ. 3
του ΠΔ 118/07). Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ αυτόν.
(5) Οι ενώσεις

προμηθευτών ή
εργολάβων που
υποβάλλουν κοινή
προσφορά και οι
κοινοπραξίες
α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(β) Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης
υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος
αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως
τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση
των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι
σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους:
1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας.
2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε
μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος
και αντίκλητος.
3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού

14

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας
ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από
όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(δ) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το
οποίο προκύπτει η έγκρισή του για :
1. τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και
2. τη συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό.
(6) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις
πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
(7) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Ειδικότερα, οι
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον
ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται :εγγυητικές επιστολές,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ.
8) Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
(9) Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω αναφερόμενων
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη
μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παραγρ. 2 ή 3 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:
(1) Οι Έλληνες πολίτες
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα ακόλουθα αδικήματα :
1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή :
α.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
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παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1).
β.δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ.απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α'
173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α' 305/2005).
2. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35
παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας.
3. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και
δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α' περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α' περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α' περ. 1 του
ΠΔ 118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα
αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε
ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον προμηθευτή, με την οποία θα
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με
τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου
(δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α' περ. 4 του ΠΔ 118/2007).
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(ε) Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή
εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
(2) Οι αλλοδαποί :
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο,
υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β' περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α' της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του
εδ. α' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β' περ. 2
του ΠΔ 118/2007). Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού,
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86,
όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι σ' αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
(γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β' περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες
πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 1 του ΠΔ
118/2007).
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται,
εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα
όργανα διοίκησης κ.λ.π.), προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος το
νομικό πρόσωπο, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι
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στο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό.
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 2 του ΠΔ
118/2007).
(γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(ΕΠ και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται
ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2
εδ. γ' περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας
είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 4 του ΠΔ 118/2007).
(4) Οι Συνεταιρισμοί :
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.
α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται
ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2
εδ. δ' περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α' της παραγρ. 2
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς
συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β' της παραγρ. 2 του άρθρου
6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ' της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ' περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
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(γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο
6 παραγρ. 2 εδ. δ' περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(5) Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ε' του ΠΔ
118/2007).
(6) Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και α(2)(γ),
επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις
χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β' του ΠΔ 60/2007.
Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν
αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
(7) α. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες
τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά
από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.
β. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
παραγρ. 2α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισμό του προμηθευτή από το
διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παραγρ. 2 του ΠΔ
118/2007.
γ.Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να
απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που
θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή
προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος

γ. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση απόδειξης
Φερεγγυότητας, Χρηματοπιστωτικής και Οικονομικής Κατάστασης του
Ανάδοχου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1

Βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων για την πιστοληπτική
ικανότητα της επιχείρησης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα
τουλάχιστον ίση με ποσοστό 100% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του
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2

3

έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Βεβαίωση δυνατότητας ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της
παρούσης διακήρυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (κάλυψη
ευθύνης του αναδόχου αλλά και των προστηθέντων).
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Άρθρο 4Ο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
Περίληψη της παρούσης διακήρυξης έχει υποσταλεί για δημοσίευση
Α)ΦΕΚ, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της κυβέρνησης
Στον Ελληνικό τύπο, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, Επιμελητήριο Ελλάδος.

Άρθρο 5ο
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών – κοινοπραξιών
1. Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή
της κοινοπραξίας.
2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της
κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου.
Άρθρο 6
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα
δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών
Δημοσίου (ΠΔ 118/2007) καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π
1/2390/16.10.2013.
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2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :
— Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και ,
— Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη (Δικαιολογητικά Συμμετοχής)
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως :
(1) Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη
ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.
(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνεται ότι
ο ανάδοχος αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ τους γενικούς και ειδικούς όρους για την υλοποίηση της ανάθεσης της
εν λόγω υπηρεσίας, όπως αυτοί περιγράφονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της παρούσης,
(3) Πίνακες συμμόρφωσης του Κεφαλαίου Ε.
(4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), με την οποία ο συμμετέχων
στο διαγωνισμό θα δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, πριν την
υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των
τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του:
α) Τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες άσκησης επαγγέλματος
β) Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή απολυτήριο στην ανάλογη ειδικότητα
γ) Βεβαίωση εμπειρίας στην ειδικότητά τους. Οι τεχνικοί του αναδόχου θα έχουν αποδεδειγμένα σχετική
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
δ) Επικεφαλής αναδόχου: ο ίδιος ο ανάδοχος ή αντικαταστάτης του, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ή Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με πενθήμερο ωράριο 07:00 έως 15:00μμ με
σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση Η/Υ.
(5) Πιστοποιητικά φορέων, επί ποινή αποκλεισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων
έχει αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων αντίστοιχων με το αντικείμενο
του διαγωνισμού για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Για την απόδειξη της εμπειρίας του αναδόχου γίνονται
αποδεκτά:
Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. για τη συντήρηση ή και κατασκευή Η/Μ
εγκαταστάσεων.
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από ιδιωτικές επιχειρήσεις (εργοδότες).
1. Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη διάρκεια εκτέλεσης,
καθώς και την αξία της κάθε σύμβασης.
2. Τόσο τα πιστοποιητικά εμπειρίας όσο και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα πρέπει αθροιστικά να
αποδεικνύουν εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών και η συνολική αξία των συμβάσεων να είναι ίση ή
μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου (187.215,20 €).
4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
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6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
7. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο .
Σε περίπτωση που τα τεχνικά φυλλάδια δεν μπορεί να είναι υπογεγραμμένα ψηφιακά οι προμηθευτές
θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα αναφέρεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus).
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ.
9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί
ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς.
Συγκεκριμένα:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία
πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (αποδοχές εργαζομένων,
ασφαλιστικές εισφορές, διοικητικό κόστος, κρατήσεις, αναλώσιμα υλικά και εργολαβικό κέρδος). Η
συνολική τιμή θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 22
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων - υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία
θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή
τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
δ. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική
τμηματική παροχή υπηρεσιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε
αξίωση του προμηθευτή πέραν του αvτιτίμoυ για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στο Νοσοκομείο, βάσει
των τιμών της προσφοράς του.
11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται στο Κεφάλαιο Β
άρθρο 2 της διακήρυξης (Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς).
Οι προσφέροντες οφείλουν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς,
σύμφωνα με τη διακήρυξη. Το υπόδειγμα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και
επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
14. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια
για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή
απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους
υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής
προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της
καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βέβαιας
χρονολογίας.
15.Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων,για το σύνολο των
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 1Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά
ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και
για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ
Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά
από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να
εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των
υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα
στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε
τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται
αμέσως
16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση
των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
23
Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση και λειτουργία των
Η/Μ εγκαταστάσεων του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

17. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
18. Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό δεν
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είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε
έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο
σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
19. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς
20. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή ή σε
στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
21. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται,
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω
όρους.
22. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα
από το αρμόδιο όργανο
23. Αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή - απαιτήσεις της Υπηρεσίας
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του ΠΔ118/2007).
24. Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής
τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
25.Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δε λαμβάνονται υπόψη.
26. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
27.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
28. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη
της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
29. Όλες οι παραπομπές στη στήλη (ε) στους Πίνακες Συμμόρφωσης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων
(έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) και όχι σε παράγραφο, κεφάλαιο ή άλλου είδους παραπομπή.
30. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της διακήρυξης. (Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά μπορεί να απορριφθεί από την επιτροπή).
31.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του
Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω
όρους.
32.Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες σημαίνουν με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
33. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες
οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.
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Άρθρο 7ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
της διενέργειας του διαγωνισμού . Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
άλλων 365 ημερών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο από
την παρούσα διακήρυξη χρόνο, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού , καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά
τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την
παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το
σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία,(το αργότερο σε (5) πέντε ημέρες ) πριν από τη
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρείς (3) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την
αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους ,αν αυτές δεν ισχύουν και για
τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί
η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προσφυγής ή ενδίκου
μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που
αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την
παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Άρθρο 8ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.
2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη μορφή που περιγράφεται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 2 της παρούσης.
3. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης,
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην
προσφορά.
7. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους, που περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β, άρθρο 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ
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9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική
παροχή υπηρεσιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του
Αναδόχου πέραν του αvτιτίμoυ για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της
προσφοράς του.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο
της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν
κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
11. Η τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), που αφορά τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης
και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων και τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και δε θα υπολείπεται
των κατωτάτων ορίων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
12. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, την οικεία ΣΣΕ ή και κάθε άλλη κατά νόμο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) σύμβαση εργασίας
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε
περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση του παραπάνω όρου, καταγγέλλεται η σύμβαση με τον
ανάδοχο και κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις αποδοχές,
επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του
και την οικογενειακή του κατάσταση.
Άρθρο 9ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιμών
1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το
σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ)
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των πρoσφoρώv τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 1 Αυγούστου 2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30΄π.μ.
3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 10ο
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης μειοδότη Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης διαγωνισμού
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ)προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
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α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλ την
1 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30΄π.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επι μέρους απαιτούμενα σε
έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους
υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής
Προσφοράς» των 26 δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της.
δ. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις
προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα ισχύοντα και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές
προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την
Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες
- οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις
εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης
απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο
υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης
για το στάδιο του διαγωνισμού.
ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά - τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών
προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο
στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας
της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση
στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ι. Στη συνέχεια η ΕΔΔ παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους
υποφακέλους με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές
δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές
σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές
προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με
βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή
μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
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κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης.
ιβ. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο
του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
ιγ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω
στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες,
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
αναλυτικά στην παράγραφο β του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α: Γενικοί Όροι της παρούσας. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά
περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.
ιδ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από
την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά
προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και
ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα
μειοδότη.
ιε. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
ιστ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών
και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιζ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής
απόφασης.
2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των
διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα :
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από
πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ.
β. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ.
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ «είναι η χαμηλότερη τιμή » . Η
αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007,
σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.
δ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή . Η
κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή των συμμετεχόντων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ε. Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά
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επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
ζ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά
την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το εκάστοτε
στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι
αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο
του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν προσφυγών.
στ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές
προσφορές. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα
που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή . Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν
κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
η. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
θ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της
και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.
ι. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει αζημίως μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον
αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.
ια. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της
Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως
Άρθρο 11ο
Απόρριψη Προσφορών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,
δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,
δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,
δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της
τεχνικής προσφοράς,
η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,
η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 και
τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,
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ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα,
ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 365 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών,
εάν η προσφορά που υποβληθεί είναι σε τιμές χαμηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια στις σχετικές
Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και τυχόν εκδοθείσες διαιτητικές αποφάσεις.
παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όταν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ή σε σχέση με την
επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
και το παράπτωμα αυτό έχει επίπτωση στην επαγγελματική συμπεριφορά και φερεγγυότητά του.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη
Διακήρυξη προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως
απαράδεκτη
Άρθρο 12ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Ανακοίνωση κατακύρωσης
1. Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών ,τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της
και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.
3. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει αζημίως μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον
αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.
4. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:



Η τιμή
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης


Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης

Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
5. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης,
η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο και
δ) για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
6. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την χαμηλότερη τιμή , όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ, της
παρούσας.
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7. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο
μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (άρθρο 21 παρ. β του ΠΔ 118/2007).
8. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της
Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.
9. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει χαμηλότερη τιμή, δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου
Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο
ανάδοχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται στον με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους
υποψήφιους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
10. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.
1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων
δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του
ΠΔ 118/07.
11. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται με ηλεκτρονική έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα
Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση
του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων,
συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η
οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.
12. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει στο σύνολο του αντικειμένου
13 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμένου μικρότερο ως το 50% ή μεγαλύτερο ως το
15% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07 μη
αυξανομένου σε κάθε περίπτωση του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας.
14. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί με
ηλεκτρονική έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23
παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο με την ανακοίνωση
της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα
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Άρθρο 13ο
Κατάρτιση Σύμβασης
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Ανάδοχος μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την
ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την
παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την
άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της
ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής
της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης,
κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης
με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο
πάνω άρθρου.
3. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως
κατακυρώθηκε το Έργο, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή
σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για
την Αναθέτουσα Αρχή.
4. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
5. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
6. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά
την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται
ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.
7. Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που
ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά
η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
8. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.
(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να
απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη
Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που
προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον
πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο
έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή
εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.
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10. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της
Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου
της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής
Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
11. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη
αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
12. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών,
αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως
προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
13. Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, αρχίζοντας από την ημερομηνία
ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της οριστικής κατακύρωσης της υπηρεσίας σε αυτόν.
Άρθρο 14ο
Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α'
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται
από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από
επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
1. Εγγύηση Συμμετοχής :
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(εκτός ΦΠΑ) .
β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της
προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες εντός τεσσάρων (4)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς
τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της
σύμβασηςημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Ανάδοχος μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την
ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την
παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την
άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της
ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής
της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης,
κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης
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με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο
πάνω άρθρου.
3. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως
κατακυρώθηκε το Έργο, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή
σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για
την Αναθέτουσα Αρχή.
4. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
5. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
β. Η εγγύηση συμμετοχής επίσης επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά.
γ .Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις
εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ). Επισημαίνεται ότι :
1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 25 του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την
απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζομένου.
2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα
θεωρούνται προσήκουσες.
3. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα της παρούσας
διακήρυξης υποδείγματα. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή
έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
4.Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του/ων είδους/ειδών.
5.Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15, ή να εκπληρώσει
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 15:
Πληρωμή – Κρατήσεις
1. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική μηνιαία
παραλαβή των υπηρεσιών (άρθρο 35 παρ. Ια Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων
εις βάρος του αναδόχου.
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3. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος
εισοδήματος.
4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων
ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε
πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
7. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη
διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου
(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν
τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη
της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.
8. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται
με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η
οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται
δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές Διατάξεις.
9. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα :
α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα
β) Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών
γ) Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες προσλήψεις,
απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη απο την Επιθεώρηση Εργασίας
δ) Αντίγραφο του τρέχοντος ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από το ΙΚΑ.
ε) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
10. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, και την
έκδοση του αντίστοιχου Πρακτικού Διαπίστωσης Εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς
και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη
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έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
ΑΡΘΡΟ 16
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έναντι του
προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και την υπ΄αριθμ.11/2008 Διαιτητική Απόφαση,
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.,
χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Προσφορές κάτω του
εργατικού κόστους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α.
3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπων Ταμείων, κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε
υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή
σχέση με το Νοσοκομείο.
4. Η συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και με
κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία και υλικά τα οποία δε θα προκαλούν φθορές
5. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε χώρο
της εκτέλεσης της συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και στα κινητά ή μόνιμα
αντικείμενα (ζημιές σε τοίχους, δάπεδα κ.λ.π.). Τυχόν ζημιές που θα γίνουν από το προσωπικό του
αναδόχου, θα αποκαθίστανται αμέσως από αυτόν. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών,
το ύψος της σχετικής δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική Επιτροπή και θα παρακρατείται από το
εκάστοτε αντίτιμο της εργασίας.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους τρίτους.
Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο
προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων.
7. Ο ανάδοχος μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο υποχρεούται να καταθέτει στο τέλος κάθε μήνα
ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει τον επόμενο μήνα, την ειδικότητα τους, τις
ώρες απασχόλησής τους και οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση της Επιθεώρησης
Εργασίας.
8. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου
9. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας
που του ανατέθηκε.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκτακτων αναγκών να ανταποκριθεί σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ).
11. Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια απέναντι
σε τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής και θα λαμβάνει
από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται.
12. Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου να εκτελέσει το οφειλόμενο έργο, το Νοσοκομείο έχει το
δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα
που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
13. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εγγράφως στο Νοσοκομείο κατάσταση των ατόμων του συνεργείου
του και τις εργασίες που αυτά θα εκτελούν, όπως επίσης και για κάθε μεταβολή στην σύνθεση του
συνεργείου ή των εργασιών, με τις οποίες είναι επιφορτισμένο κάθε άτομο.

ΑΡΘΡΟ17
Τόπος παροχής υπηρεσιών
Σαν τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥμετά από
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος στη διακήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ).
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ΑΡΘΡΟ 18
Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι: (1) Γενική ή μερική απεργία, που
συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών , (2) Πλημμύρα, (3) Σεισμός, (4) Πόλεμος, κ.λ.π.
4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν ,προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Νοσοκομείο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου , με την υποχρέωση της μηνιαίας αμοιβής του
αναδόχου από το Νοσοκομείο κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 20
Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά παραδοτέα, ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά
από αίτησή του.
3. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη
απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του ή αμετάκλητη απόφαση
κατά του νομίμου εκπροσώπου του για κάποιο από τα αναφερόμενα στο ΠΔ 60/07 αδικήματα.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που
θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού
Προμηθειών
5.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση,
εφόσον:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα παραδοτέα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
6. Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης των παραδοτέων μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή.
7. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
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8. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του αναδόχου παράδοσης του συνόλου του έργου από
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλεται εις βάρος του (αναδόχου), εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά
περίπτωση κυρώσεων, ποινική ρήτρα (πρόστιμο) ποινική ρήτρα πρόστιμο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε
ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το
Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
9. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν του εργολήπτη ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
εργολήπτης δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
10. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
11. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει
προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Επί της
προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη,
οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/07, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία
που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ από την μη εκτέλεση ή
την κακή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 5.β.του Π.Δ. 118/07.
Σε περίπτωση παράδοσης παραδοτέου το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο
3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να
επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, έπειτα από απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27
του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του
Κανονισμού Προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 21
Ενστάσεις-Προσφυγές
1. Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή
παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.
2. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε
προθεσμία (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης ο υποψήφιος
ανάδοχος και ασκούνται προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του.
3. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω
έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του
ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης,
όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως αυτή έχει προσκομισθεί από τον
οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Όσον
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αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013.
4. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου
και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής/ένστασής τους.
Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων - Προσφυγών προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη
σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος στον προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας.
5. Οι προσφεύγοντες λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση,
του σώματος της αποφάσης μετά του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων - Προσφυγών, στο
Σύστημα καθώς και την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό σε αυτούς.
6. Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν. 3886/2010, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή
εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστικών
πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών.
7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή,
ύστερα από γvωμoδότηση TOU αρμόδιου συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται
πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διοικητική πρoσφυγή.
Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 22
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 23ο
Αποκλεισμός Προμηθευτή
Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής από συγκεκριμένη
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προμήθεια ή από τους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία
προμήθειας ακολούθως και προς τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ΠΔ 118/2007

Άρθρο 24ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

Άρθρο 25ο
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται
για τη διενέργεια TOU διαγωvισμoύ και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με
εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να
αποδοθούν στην Ελληνική.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στην Υπηρεσία
κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 26ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου της Σύμβασης
από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το
Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά που προέρχονται από ποινικές
ρήτρες.

Άρθρο 27ο
Επανάληψη Διαγωνισμού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το Δημόσιο, ο
διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, για όλα τα είδη ή για μέρος αυτών, μετά από νεότερη
δημοσίευση, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 28ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των
διαδικασιων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», του Π.Δ.
118/07 (ΦΕΚ 150/τ. Α’/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ.
1 και 36 του Π.Δ. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99.



Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβεί, ανάλογα με
τις ανάγκες του σε αυξομείωση κάποιων εργασιών με αντίστοιχη αυξομείωση κόστους, εφόσον
πρόκειται για παρόμοιες εργασίες, μετά από έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου, εντός των ορίων
του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/07. Η μείωση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η
αύξηση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%, με μείωση ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως από την αρμόδια υπηρεσία.



Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου.
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Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.



Οι υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων αρχίζουν μετά την υπογραφή
της Σύμβασης.



Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.



Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.



Απαγορεύεται στον ανάδοχο η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των εργασιών συντήρησης και
λειτουργίας, χωρίς την έγκριση του Νοσοκομείου.

Άρθρο 29ο
Τελικές Διατάξεις
1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη,
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή κριθεί ασύμφορη.
4. Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη
δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με
συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
5. Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης
των συμβατικών όρων, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου
καταρτίστηκε η σύμβαση.
6. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία και την εκτέλεση
της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο
μερών υπό την κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων
η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των
συμβαλλομένων καταδικαζόμενο.
7.Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός
είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1: Τεχνική Προσφορά
Μέρος Α: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει ηλεκτρονικά τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει:
1. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε μαζί με τα σχετικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την απάντηση του υποψηφίου αναδόχου και αναφέρονται στην παραπομπή (σύμφωνα με
το μέρος Β – Πίνακας Συμμόρφωσης του παρόντος Κεφαλαίου)
2. Προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών
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3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α της διακήρυξης.
Μέρος Β: Προσφερόμενες Υπηρεσίες Πίνακας συμμόρφωσης
 Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συμπληρωθεί από
τον υποψήφιο ανάδοχο οι «Πίνακες Συμμόρφωσης», όπως ακριβώς καταγράφεται στο Κεφάλαιο
Ε.


Στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο.



Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την
προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού
στην προσφορά.



Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στον αντίστοιχο αριθμό
μοναδιαίας σελίδας στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο ή αναλυτική τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας
ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας κλπ. που θα παρατεθούν
στο Παράρτημα.



Είναι υποχρεωτική η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού συγκεκριμένες και σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.λπ.).



Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη
συμφωνία και θα
σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η
ζητούμενη
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων
των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο
απόρριψης της προσφοράς







Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους
προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 2: Οικονομική Προσφορά
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει οικονομική προσφορά για το σύνολο υπηρεσιών συντήρησης και
λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών.
Οι τιμές επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα δίνονται σύμφωνα με την τάξη και τον τύπο του
συνημμένου στη διακήρυξη πίνακα.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη
όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 20 του
Π.Δ. 118/2007).
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη τιμή εκ των προσφορών οι οποίες
έχουν κριθεί
ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης Διακήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣYΓΓPAΦHYΠOXPEΩΣEΩN
1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ OPΩN
Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της διακήρυξης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια
αυτών θα είναι η εξής:
1.1 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η’ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ και οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από τα εντεταλμένα
όργανά του.
1.2 ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο μειοδότης που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου μετά από σχετικό διαγωνισμό.
1.3 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ο οριζόμενος από το Νοσοκομείο Μηχανικός, ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της
σύμβασης και οι τυχόν αναπληρωτές του.
1.4 ΕΡΓΟ
Το αντικείμενο του έργου αφορά τη λειτουργία και την αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ , όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.6,
και την προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 4.2.
1.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης του Νοσοκομείου
με τον ανάδοχο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ και 3 ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ)

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η λειτουργία και η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την απασχόληση προσωπικού σε βάρδιες
από Δευτέρα έως και Κυριακή, θέση σε λειτουργία, παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του
Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή
εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης καθώς και την
προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα συνομολογείται, σε ότι αφορά τις
κεντρικές εγκαταστάσεις, ότι στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
ισχύος, νερού χρήσεως κρύου & ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματιζόμενου αέρα, νερού
πυρόσβεσης, η λειτουργία των ιατρικών αερίων κλπ. και γενικά ό,τι αφορά τις ειδικότητες
ηλεκτρολόγου, υδραυλικού και θερμαστή. Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των
κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων, καθώς και ο έλεγχος λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Στους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση
και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, γενικώς
τοπικών στοιχείων κλιματισμού, σωμάτων κεντρικής θέρμανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ
εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκομείου.
Επιπλέον

το

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

έχει

συμβάσεις

συντήρησης

ορισμένου

εξοπλισμού

όπως

Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, Υποσταθμού, μηχανών κλιματισμού κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενημερωθεί
γι΄ αυτές και θα συνεργάζεται με τις αντίστοιχες εταιρείες.
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Γενικά, στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του
Η/Μ εξοπλισμού, πλην των ιατρικών μηχανημάτων.
Οι πιο κάτω αναφερόμενοι τεχνικοί 1 ηλεκτρολόγος, 1 υδραυλικός και 3 θερμαστές, αρχικά θα
απασχοληθούν παράλληλα με τους μόνιμους τεχνικούς του Νοσοκομείου, θα ενημερωθούν για την
λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, Ιατρικών αερίων,
ατμού, κλιματισμού κλπ.) και στη συνέχεια αφού βεβαιώσουν ότι είναι σε θέση να αναλάβουν
υπεύθυνα την επίβλεψη και σε διάστημα όχι πέραν του διμήνου, θα εκτελούν μόνοι τους βάρδια
βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος στο Κεντρικό Νοσοκομείο ή και στα παραρτήματα του
Νοσοκομείου εναλλασσόμενοι με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό.
Η απασχόλησή τους θα είναι σε πλήρες οκτάωρο. Δεν νοείται εγκατάλειψη βάρδιας αν δεν
προσέλθει ή καθυστερήσει ο αντικαταστάτης τους. Ο τεχνικός θα ειδοποιήσει τόσο τον υπεύθυνο
μηχανικό του Αναδόχου όσο και τον υπεύθυνο μηχανικό του Νοσοκομείου και θα παραμείνει στο
Νοσοκομείο σε πλήρη ετοιμότητα έως ότου έρθει ο αντικαταστάτης του και θα σημειώσει ανάλογα
στο Ημερολόγιο του έργου το γεγονός με κάθε λεπτομέρεια.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η στελέχωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας
των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Κεντρικού Νοσοκομείου ή και των
Παραρτημάτων θα είναι η εξής:
Ι. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ένας (1) ηλεκτροτεχνίτης κατηγορίας ΔΕ (με άδειες Α΄ , Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας)
Ένας (1) θερμουδραυλικός κατηγορίας ΔΕ (με άδεια εργοδηγού ή άδεια τεχνίτη β΄ τάξης 3ης
ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012 ή με άδεια υδραυλικού 1ης ειδικότητας,
θερμουδραλικής εγκατάστασης τουλάχιστον)
Τρεις (3) θερμαστές κατηγορίας τουλάχιστον ΔΕ με άδεια θερμαστή για το Λεβητοστάσιο του
Κεντρικού Νοσοκομείου
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Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρει τις από τον νόμο προβλεπόμενες
άδειες, κατηγορίες και τάξεις τουλάχιστον όπως προαναφέρονται.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν μετά την
κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ότι η ανάδοχος εταιρεία θα καταθέσει
υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα απαρτίζουν το
προσωπικό της :


Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου



Να κατέχουν τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας



Να έχουν εμπειρία σε αυτού του είδους τις εργασίες, ειδικά όμως :

α) ο ηλεκτρολόγος πενταετή εμπειρία τουλάχιστον
β) ο θερμουδραλικός πενταετή εμπειρία τουλάχιστον
γ) οι θερμαστές τριετή εμπειρία τουλάχιστον
Τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου.
Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν θα εναλλάσσεται, θα παραμένουν οι τεχνικοί που
έχουν εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία και έχουν εκπαιδευτεί, θα γνωρίζει άριστα τη δομή και
λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, δικτύων , μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεσή
του κατά τη διάρκεια της βάρδιας τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να
επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει αμέσως, κάθε μέλος του προσωπικού του που κρίνεται
ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα
και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιασδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς την
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συγκατάθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Νοσοκομείου. Το δικαίωμα της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του Νοσοκομείου, ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ της πλήρους ευθύνης του ως
προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του.
Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τίθεται στην διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και
υπό την επίβλεψή της θα γίνονται όλες οι εργασίες συντήρησης για την σωστότερη λειτουργία του
Νοσοκομείου.
Οι προαναφερόμενοι τεχνίτες θα πρέπει να εργάζονται πρωινή απογευματινή και νυχτερινή βάρδια,
από Δευτέρα έως και Κυριακή 5 ημέρες την εβδομάδα και θα εκτελούν όπως και το μόνιμο προσωπικό
του Νοσοκομείου:


Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων



Μικροεπισκευές με υλικά του Νοσοκομείου

Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα δώσει και κοστολόγιο για απασχόληση του προσωπικού του
α) Νυχτερινής βάρδιας Δευτέρας έως Σαββάτου
β) Πρωινής – απογευματινής βάρδιας Κυριακής
γ) Νυχτερινής βάρδιας Κυριακής
Ο εργοδότης (το Νοσοκομείο) θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει προσωπικό και πόσες
βάρδιες νυχτερινές ή Κυριακής ανάλογα με τον προυπολογισμό του κατά την διάρκεια της
σύμβασης.

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες για χορήγηση
άδειας, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου.
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4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία και τη συντήρηση, καθώς επίσης και όλα τα
ανταλλακτικά που απαιτούνται, πλην των περιπτώσεων βλαβών, υπαιτιότητας του προσωπικού του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, προμηθεύονται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
εργοδότη.
Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα χρησιμοποιεί δικά του εργαλεία και συσκευές.
Στην προσφορά θα κατατεθεί ο τεχνικός εξοπλισμός για την εξασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών.

5.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στο αντικείμενο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται και η προληπτική συντήρηση, δηλαδή η σε τακτά
διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή
φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχος και παροχή
κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού. Στην
προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για
αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν

αντικείμενο της προληπτικής

συντήρησης.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να
παραδώσει στον υπεύθυνο Μηχανικό του Νοσοκομείου, πίνακες με τις ενέργειες και τον χρόνο που
προβλέπονται για κάθε είδος προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. Οι πίνακες αυτοί υπόκεινται
στον έλεγχο της επίβλεψης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 4,
για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία
και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και τις προδιαγραφές του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί με συνέπεια και κάθε
λεπτομέρεια Ημερολόγιο Προληπτικής Συντήρησης στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες
εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν.
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6.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
΄Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ από το ένα μέρος και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το άλλο,

είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται
οπωσδήποτε εγγράφως.
Η μη απάντηση εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε εύλογο χρονικό διάστημα, επί αιτημάτων του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεκμήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήματος.
Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
δεν έχει καμιά υποχρέωση να συμμορφωθεί με εξωσυμβατική διαταγή η οποία του δίνεται
προφορικά. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα
καταχωρείται στο ημερολόγιο.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με:
Α. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις).

Β. Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΠ και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ. Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης και τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς
κ.λ.π.) όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.

Δ. Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών.

Ε. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας.
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8. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης τηρείται από το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ημερολόγιο στο οποίο θα εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες
στο έργο, όπως και οι εργασίες που θα γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία
στη σύμβαση απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρμόδιο επιβλέποντα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Το ημερολόγιο αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο Συντηρήσεως
του Νοσοκομείου.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει ασφαλιστήριο
συμβόλαιο για κάθε απώλεια ή ζημιά η οποία δύναται να προκληθεί από το ίδιο το προσωπικό του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του κατά τρόπον ώστε οι ασφαλιζόμενοι και ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της ισχύος της σύμβασης.
Η ασφάλιση θα γίνει σε μια αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία και με
όρους της έγκρισης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην

επίβλεψη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων,
χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η ασφάλεια θα καλύπτει:
Α. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής,
υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών
υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του
Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προσωπικού
υπηρεσίας Επίβλεψης, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εξασφάλιση της καλής και
ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, των μέσων για την εκτέλεση των
εργασιών των χρησιμοποιουμένων στο κτίριο από οποιονδήποτε, και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται
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στο χώρο των εργασιών και του Νοσοκομείου κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται
εργασίες όσο και για εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες.
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισμένη από το
Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική εταιρεία.
Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την
υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον χρόνο που
προβλέπεται από την εργολαβική σύμβαση, δηλ. από την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και για
το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη σωματική ή της περιουσίας συμπεριλαμβανομένων του
ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του, των ασθενών, των επισκεπτών του Νοσοκομείου και του
προσωπικού της επίβλεψης. Καθορίζεται δε σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού
προϋπολογισμού του έργου. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος
προσφυγής κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και του προσωπικού αυτού και παντός
εργαζομένου με οποιαδήποτε σχέση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά
την οποία μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, από ασθενείς
επισκέπτες, κ.λ.π. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία, και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και
προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο.
Γ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από
εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος
να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή για αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε
απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά η βλάβη γίνει από
ενέργεια ή υπαιτιότητα τους ή των αντιπροσώπων τους ή των υπαλλήλων τους.
Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες,
αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο,
εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις
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πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ.Ε. και
τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται
αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του.
Επίσης όσον αφορά την καταβολή των νόμιμα επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει, πριν από κάθε πληρωμή, να προσκομίζει στην
επίβλεψη βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς αυτούς, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το Νόμο.
Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραλείψει να κάνει ενέργειες ή δεν τηρήσει σε ισχύ τις ασφαλίσεις οι οποίες
απαιτούνται από τους όρους της σύμβασης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα να πληρώνει τα αναγκαία
ασφάλιστρα αφού θα τα παρακρατεί από τα ποσά που κάθε φορά πληρώνονται ή οφείλονται στον
ΑΝΑΔΟΧΟ.

10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω με ποινή
αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό:
- Υπεύθυνη Δήλωση για τον ορισμό του υπεύθυνου Μηχανικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μέσω του οποίου θα
γίνονται όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 :
2000 στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης της
εμπειρίας τους σε παρόμοια έργα λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)
εγκαταστάσεων Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων και Βιομηχανιών, για το λόγο αυτό απαιτούνται:
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Α. Κατάσταση Ιδιωτικών και Δημοσίων Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων και Βιομηχανιών, των οποίων
έχουν αναλάβει τη λειτουργία και συντήρησή τους, καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις των Ιδρυμάτων
από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. Στην κατάσταση θα αναφέρεται με σαφήνεια
το χρονικό διάστημα της εργασίας.
Β. Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση,
ήτοι φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την επιθεώρηση εργασίας, κατάστασης προσωπικού καθώς
και οι επαγγελματικές άδειες που κατέχει έκαστος τεχνικός.
Γ. Έγγραφες βεβαιώσεις των ανωτέρω φορέων από τις οποίες θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της
εργασίας.
Δ. Κατάσταση προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη της εργασίας αυτής και οι
επαγγελματικές άδειες, που το προσωπικό αυτό διαθέτει και η σχέση εργασίας με τον προσφέροντα.
Ε. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, από την οποία θα γίνει
σαφές ότι οι προσφέροντες επισκέφθηκαν τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του
Νοσοκομείου και έλαβαν γνώση για το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες αυτών.

11. ΓΕΝΙΚΑ
Σε περίπτωση πρόσληψης ικανού αριθμού μόνιμου προσωπικού των προαναφερόμενων
ειδικοτήτων από το Νοσοκομείο, θα λυθεί αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, χωρίς απαίτηση του τελευταίου εκτός της επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύμβασης η οποία θα επιστραφεί αμέσως.
Σε περίπτωση πρόσληψης ηλεκτρολόγων, υδραυλικών ή θερμαστών ως μόνιμο προσωπικό από το
Νοσοκομείο, εάν απαιτηθεί να παραμείνει ένας τεχνικός του Αναδόχου ή και περισσότεροι, θα
μειωθεί αναλογικά η συμβατική αμοιβή του (του Αναδόχου).
Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης του προσωπικού του Νοσοκομείου, αφού προηγηθεί
συνεννόηση με τον ανάδοχο θα είναι δυνατή και η τροποποίηση της σύνθεσης του προσωπικού του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ δηλαδή να ζητηθεί π.χ. η σύνθεση να γίνει 2 ηλεκτρολόγοι και 3 θερμαστές.
Για το λόγο αυτό, στην προσφορά και στη σύμβαση στη συνέχεια, θα υπάρχει πλήρης ανάλυση του
κόστους ανά άτομο, ανά 8ωρο ωράριο (6-14,14-22,22-6) και για Κυριακές και υπερωριακή
απασχόληση.
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Προς αποφυγή παρερμηνειών από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και προκειμένου οι
προσφορές να είναι απολύτως σαφείς, διευκρινίζεται ότι θα καλύπτουν όλες τις ημέρες των μηνών
που διαρκεί η σύμβαση από Δευτέρα έως και Κυριακή (με δύο ρεπό την εβδομάδα) δηλαδή 22
βάρδιες το μήνα ο κάθε ένας ή πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμή σύμφωνα με τα
παρακάτω :

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε € χωρίς ΦΠΑ

Δευτέρα έως Σάββατο
(ανεξαρτήτως αργιών)
06:00-14:00 και 14:00-22:00
Δευτέρα έως Σάββατο
(ανεξαρτήτως αργιών)
22:00-06:00
Απασχόληση Κυριακή
06:00-14:00 και 14:00-22:00
Απασχόληση Κυριακή 22:00-06:00
Υπερωριακή Απασχόληση €/ώρα
Δευτέρα έως Σάββατο
06:00-14:00 και 14:00-22:00
Υπερωριακή Απασχόληση €/ώρα
Δευτέρα έως Σάββατο
22:00-06:00

54

Υπερωριακή Απασχόληση €/ώρα
Απασχόληση Κυριακή
06:00-14:00 και 14:00-22:00
Υπερωριακή Απασχόληση €/ώρα
Απασχόληση Κυριακή
22:00-06:00

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον μειοδότη της βάρδιας Δευτέρα έως Σάββατο 06:0014:00 και 14:00-22:00. Σε περίπτωση διαφοράς στις λοιπές τιμές αλλά και επειδή υπάρχει η

πιθανότητα αλλαγής της σύνθεσης του προσωπικού του αναδόχου, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα
κληθεί ο ανωτέρω μειοδότης σε διαπραγμάτευση για μείωση των υπολοίπων τιμών (νυχτερινά –
Κυριακή) τουλάχιστον στο επίπεδο του κατά είδους μειοδότη προκειμένου το Νοσοκομείο να
αποφασίσει στην συνέχεια εάν έχει την οικονομική ευχέρεια και επαρκούν οι πιστώσεις να αναθέσει
περισσότερες νυχτερινές βάρδιες και βάρδιες Κυριακών.
Σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες σε προσωπικό θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια της ετήσιας
σύμβασης να καλυφθούν οι παρακάτω βάρδιες με προσωπικό του αναδόχου.
Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου θα εκτελεί 261 βάρδιες ανά έτος συνεπώς και οι 5 θα καλύπτουν
1305 8ωρες βάρδιες το έτος.
Από αυτές :
Δευτέρα έως Σάββατο πρωί – απόγευμα θα γίνουν 1020
Δευτέρα έως Σάββατο νύχτα θα γίνουν 250
Κυριακή πρωί – απόγευμα θα γίνουν 20
Κυριακή νύχτα (22 – 6) θα γίνουν 15

12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα έτος για 5 εργαζόμενους κατηγορίας τουλάχιστον ΔΕ Τεχνικού,
όπως αναφέρεται δηλαδή για 1 ηλεκτρολόγο, 1 υδραυλικό και 3 θερμαστές για 5 βάρδιες – φυλακές
/ εβδομάδα ο κάθε ένας, ανέρχεται στο ποσό των 108.112,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το
τίμημα θα τιμολογείται μηνιαία και θα είναι ίσο με το 1/12 της ετήσιας σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.594,25 € πλέον ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Το Νοσοκομείο έχει ένα (1) Υποσταθμό Μέσης Τάσης 20KV, με ένα (1) γενικό διακόπτη Μέσης Τάσης, δύο (2)
γενικούς διακόπτες Μετασχηματιστών, δύο (2) Μετασχηματιστές ξηρού τύπου, ισχύος 1.000 KVA έκαστος, τρία (3)
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στο κεντρικό κτίριο και ένα Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος στη Λ. Συγγρού.
Στη σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνονται τα εξής:
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ένας ετήσιος έλεγχος και συντήρηση του Υποσταθμού Μ.Τ.
Άμεση αποκατάσταση βλάβης όλο το 24ωρο όποτε απαιτηθεί
Αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης είναι:

















γενικός καθαρισμός του χώρου, των πινάκων Μ.Τ. και των Μετασχηματιστών καθώς και των υπολοίπων
εξαρτημάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ.
έλεγχος αερισμού Μετασχηματιστών – Αντικατάσταση ανεμιστήρων αν απαιτηθεί
έλεγχος θερμοκρασίας Μετασχηματιστών
έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων
έλεγχος καλής καταστάσεως κελύφους Μετασχηματιστών
έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ.
έλεγχος κυψέλης Μέσης Τάσης-ασφαλειοαποζευκτών
έλεγχος καλωδίων Μ.Τ. – Αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - Αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
έλεγχος οργάνων προστασίας Μετασχηματιστών - Αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μετασχηματιστών - Αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μετασχηματιστών
μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστών
μέτρηση αντιστάσεων των Μετασχηματιστών (πηνία Μ.Τ. & Χ.Τ.)
μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών
έλεγχος φωτισμού χώρων Υ/Σ
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έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ
έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου – Προσθήκη ή αντικατάσταση όπου απαιτείται
έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα, γάντια).

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Στη συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών περιλαμβάνονται τα παρακάτω υλικά συντήρησης:
 Φίλτρα
 Λάδια, αλλαγή λαδιών, συμπληρώσεις
 Ψυκτικά υγρά
 Μπαταρίες – υγρά μπαταριών
Αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης είναι:

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
 Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόμενων
 Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ
 Έλεγχος αντικραδασμικών Η/Ζ
 Έλεγχος ηχομονωτικού καλύμματος
 Εκκίνηση και λειτουργία Η/Ζ
 Φόρτιση του Η/Ζ με ρευματοδότηση των καταναλωτών της εγκατάστασης
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Μηνιαίες εργασίες
 έλεγχος δεξαμενής πετρελαίου και αερισμού αυτής
 έλεγχος παροχής πετρελαίου και καθαρισμός προφίλτρου ή αλλαγή εάν απαιτηθεί
 έλεγχος κυκλώματος πετρελαίου και κολάρων – αντικατάσταση κολάρων εάν απαιτηθεί
 έλεγχος στάθμης λαδιού και οργάνου πιέσεως
 έλεγχος κυκλώματος λαδιού και κολάρων - αντικατάσταση κολάρων εάν απαιτηθεί
 έλεγχος ψυγείου και στάθμης νερού ψύξεως
 έλεγχος κυκλώματος νερού και κολάρων - αντικατάσταση κολάρων εάν απαιτηθεί
 έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας νερού - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 έλεγχος ιμάντων πετρελαιοκινητήρας - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 έλεγχος αντιστάσεως προθερμάνσεως - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 έλεγχος ακροδεκτών και των υγρών των μπαταριών - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών
 έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων ενδείξεως πετρελαιοκινητήρα - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 έλεγχος κυκλώματος αερισμού και κολάρων - αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 έλεγχος και ρύθμιση των στροφών
Ετήσιες εργασίες
 αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου, νερού, λαδιού, αέρος
 αντικατάσταση λαδιού πετρελαιοκινητήρα
 έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
 έλεγχος αντλίας, μίζας, δυναμό και μαγνήτη πετρελαιοκινητήρα
 έλεγχος εξάτμισης και αντικραδασμικών βάσεων Η/Ζ
 έλεγχος και παρατήρηση Turbo
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γενική λίπανση και καθαρισμός
Αντικατάσταση λοιπών υλικών συντήρησης εάν και όποτε απαιτηθεί (κολάρων, ιμάντων, οργάνων,
αντιστάσεων, ακροδεκτών, ασφαλειών)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Μηνιαίες εργασίες
 έλεγχος και καθαρισμός αερισμού γεννήτριας
 έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων εξόδου και της συχνότητας
Ετήσιες εργασίες
 έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης
 γενική λίπανση και καθαρισμός
Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Ζ
Μηνιαίες εργασίες
 έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων του πίνακα
 έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιών του πίνακα
 έλεγχος δοκιμαστικής χειροκίνητης λειτουργίας του Η/Ζ, χωρίς τα φορτία ανάγκης
Ετήσιες εργασίες
 σύσφιξη των συνδέσεων και καλωδίων του πίνακας
 με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, πλήρης έλεγχος αυτόματης λειτουργίας του Η/Ζ και με τα
φορτία ανάγκης
 γενικός καθαρισμός πίνακα
Οι συντηρητές θα δώσουν αναλυτικά προσφορές ως εξής:
Α. Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης
Συντήρηση μεγάλου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Νο 1 έτος κατασκευής 2000 (κεντρικό κτήριο), τύπου
AIF-1025, ισχύος 1.025 KVA – Τιμές με υλικά συντήρησης
Τιμές με υλικά συντήρησης
Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Νο 2 έτος κατασκευής 1982 (κεντρικό κτήριο), τύπου CUMMINS
KTA1150-G2, ισχύος 400 KVA – Τιμές με υλικά συντήρησης
Συντήρηση αυτοματισμού και πεδίων χαμηλής τάσης
B. Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Νο 3 έτος κατασκευής 2012 (κεντρικό κτήριο), τύπου CUMMINS
QSX 15-G8, ισχύος 550 KVA – Τιμές με υλικά συντήρησης
Γ. Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Νο 4 έτος κατασκευής 2004 (παράρτημα Λ. Συγγρού 290), τύπου
MARELLI M8B 250MA, ισχύος 150 KVA - Τιμές με υλικά συντήρησης
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Το Νοσοκομείο δύναται να αναθέσει σε περισσότερους του ενός συντηρητές ανάλογα με την τιμή προσφοράς.
Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, των Η/Ζ 1, Η/Ζ 2 και ο Αυτοματισμός δεν μπορούν
να διαχωριστούν και να συντηρούνται από διαφορετικούς αναδόχους διότι είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους
Μαζί με την προσφορά θα δοθεί και σχέδιο σύμβασης συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΨΥΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.516,44 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α
Συντήρηση μηχανών ψύξης TRANE συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υλικών και
ανταλλακτικών
Το Νοσοκομείο διαθέτει τέσσερις μηχανές παραγωγής κρύου νερού TRANE. Οι τρεις (3) είναι
εγκατεστημένες στο δώμα της Πτέρυγας Ε΄ του Νοσοκομείου και ο ένας (1) στο Ισόγειο της Α΄ Πτέρυγας.
Οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα έως
και Παρασκευή) και ώρες από 08:30 έως 17:00.
Στις έκτακτες κλήσεις, ο συντηρητής θα επεμβαίνει το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο
από 8-16 ώρες από την ειδοποίησή του.
Ο συντηρητής θα απασχολεί μόνο εξειδικευμένο προσωπικό για εργασία στον εξοπλισμό του
Νοσοκομείου.
Ο συντηρητής θα είναι συνεπής και θα συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο
εγκατάστασης του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.
Ο συντηρητής οφείλει να έχει στοκ ανταλλακτικών για όλες τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.
Μετά από οποιαδήποτε εργασία θα απομακρύνει το σύνολο των άχρηστων και αποβλήτων υλικών, από
τον χώρο της εγκατάστασης, αφήνοντάς τον καθαρό και σε τάξη.





Ο συντηρητής θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης που θα αποσκοπεί στην
μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κόστος επισκευών και θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της φυσιολογικής φθοράς μετά την αποκατάσταση
οποιωνδήποτε σφαλμάτων, όπου διαπιστώθηκαν πριν ή μετά την σύναψη του συμβολαίου
συντήρησης.
Ο συντηρητής δικαιούται να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων εξωτερικών
συνεργατών (υπεργολάβων) για την παροχή μέρους των υπηρεσιών συντήρησης.
Ο συντηρητής ευθύνεται οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του δικού του προσωπικού και
του προσωπικού των υπεργολάβων που τυχόν θα κάνει χρήση.
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Η σύμβαση συντήρησης θα καλύπτει ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής.
Ο εξοπλισμός προς συντήρηση είναι ο παρακάτω:

Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ

S/N

Νο 1

TRANE RTAB – 324 135 Ψ.Τ.

EKK 4124 έτους 1999

Νο 2

TRANE RTAD - 125 135 Ψ.Τ.

EKN0560 έτους 2006

Νο 3

TRANE RTAB-125 135 Ψ.Τ.

EKN1844 έτους 2006

Νο 4

TRANE CGCA 028 P 15 Ψ.Τ.

έτους 1988

Προσφερόμενες υπηρεσίες ετησίως










Μία τουλάχιστον τακτική προληπτική συντήρηση ανά έτος.
Δύο επισκέψεις επιθεώρησης ανά έτος σύμφωνα με τη παγία διαδικασία που ακολουθεί η
κατασκευάστρια εταιρεία Trane.
Όλες τις κλήσεις που θα απαιτηθούν σε περίπτωση ένδειξης βλάβης ή κρίνει το Νοσοκομείο
Μία φορά το χρόνο μια Φασματοχημική ανάλυση λιπαντικού και αντικατάσταση αυτού εάν είναι
απαραίτητο, για το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό όπως περιγράφεται στον πίνακα εξοπλισμού.
Όλα τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων συντήρησης.
Κάλυψη του συμπιεστή συμπεριλαμβανομένης της εργασίας: Αντικατάσταση ολόκληρου του
συμπιεστή σε περίπτωση μεγάλης βλάβης
Πάσης φύσεως εξαρτήματα μονάδων και ανταλλακτικά - υλικά καθώς και εργασία.
Πλύσιμο στοιχείων, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κύκλους επιθεώρησης της Trane, 4 φορές
το χρόνο
Ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις διάγνωσης βλάβης εντός 8-16 εργασίμων ωρών

Πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων (όπως έχει δοθεί από την TRANE)
4.1.1 Ετήσια συντήρηση
Υδρόψυκτα Συγκροτήματα






επισταμένος έλεγχος στεγανότητας ψυκτικών δικτύων
μεγγομέτρηση κινητήρων των συμπιεστών
σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές, στο κιβώτιο εκκίνησης
έλεγχος των επαφών των εκκινητών για φθορά
έλεγχος λειτουργίας των θερμαντήρων λαδιού
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έλεγχος καλής κατάστασης των ασφαλιστικών και επισκευή αυτών.
οπτικός έλεγχος των αυλών των συμπυκνωτών (όπου χρειάζεται)
παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και συστάσεις για πρόσθετες ανάγκες επισκευής /
συντήρησης που διαπιστώθηκαν και που θα γίνουν από τον συντηρητή στη συνέχεια.
Αερόψυκτα Συγκροτήματα



















έλεγχος των ανεμιστήρων
καθαρισμός των στοιχείων των συμπυκνωτών με νερό, όταν από τις ενδείξεις φαίνεται ότι
απαιτείται. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνεται και από το προσωπικό συντήρησης του
Νοσοκομείου εφ΄ όσον υπάρχει ευχέρεια.
λίπανση όπου χρειάζεται
Εποχικό ξεκίνημα
επιβεβαίωση λειτουργίας μανδαλώσεων του ψύκτη με τον λοιπό εξοπλισμό
εκκίνηση ψυκτών και αντλιών
μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας : πιέσεις θερμοκρασίας, αποροφ. ισχύς.
αλλαγή λαδιού, αλλαγή γομώσεων ψυκτικού υγρού (όταν απαιτηθεί)
επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και έλεγχος στάθμης λαδιού
επιβεβαίωση ρυθμίσεων όλων των λειτουργικών και ασφαλιστικών διατάξεων
επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των αποφορτωτών των συμπιεστών και αποκατάσταση βλαβών
καταγραφή συνθηκών λειτουργίας
παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν για πρόσθετες ανάγκες επισκευής / συντήρησης
που διαπιστώθηκαν και που θα γίνουν από τον συντηρητή

4.1.2 Έλεγχος λειτουργίας







έλεγχος λειτουργίας του ψύκτη
έλεγχος λειτουργίας των αντλιών
έλεγχος τροφοδοτικών καλωδίων και αυτομάτων
έλεγχος στάθμης λαδιού και ψυκτικού υγρού
συντήρηση ρουτίνας όπου χρειάζεται
παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν για πρόσθετες ανάγκες επισκευής / συντήρησης
που διαπιστώθηκαν και που θα γίνουν από την Εταιρεία

Εγγυήσεις
Ο συντηρητής θα εγγυάται την συνεχή λειτουργία του εξοπλισμού και ότι καμιά μονάδα δεν θα
παραμείνει εκτός λειτουργίας πέραν των 10 ημερών συνολικά. Σε περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου
θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους συντήρησης ανά ημέρα.
Ο συντηρητής θα δώσει 3 τουλάχιστον κινητά τηλέφωνα υπεύθυνων για επικοινωνία σε έκτακτες
περιπτώσεις.
ΟΜΑΔΑ Β
Συντήρηση μηχανών ψύξης YORK συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υλικών και
ανταλλακτικών
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Το Νοσοκομείο διαθέτει 2 ψύκτες YORK:
Ένα αερόψυκτο τύπου YCAM 120 με S/N 1000 457 ΕΕ 001 ισχύος 46 kw έτους 1995στην
ταράτσα της Β-Δ Πτέρυγας στο κεντρικό Νοσοκομείο για την ψύξη των χειρουργείων
 Ένα υδρόψυκτος τύπου YCWMB – 280 στο παράρτημα της Μεσογείων 24
Για τους ανωτέρω ψύκτες ζητούνται για την συντήρηση τους τα ίδια όπως και για τους ψύκτες TRANE, με
την διαφορά ότι για τον υδρόψυκτο απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω:





Ένας χημικός καθαρισμός ανά έτος, τον μήνα Απρίλιο αλλά και δεύτερος ή τρίτος ή και
περισσότεροι αν απαιτηθούν πριν το τέλος του θέρους.
Συντήρηση του πύργου ψύξης μία φορά το έτος, τον μήνα Απρίλιο, η οποία θα περιλαμβάνει :
- έλεγχο και ρύθμιση της στάθμης νερού
- έλεγχο του φλοτέρ
- καθαρισμός της σκάφης και του τρυπητού
- έλεγχος και καθαρισμός μπεκ – αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων
- έλεγχος μοτέρ, ρελέ και θερμικών
- έλεγχος ιμάντων
- καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρα
- καθαρισμός απολάσπισης του πύργου
Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού που θα απαιτηθεί.

Θα δοθούν τιμές μονάδος ανά ομάδα ψυκτικών συγκροτημάτων και ανά ψύκτη καθώς και για τον
πύργο ψύξεως κατ΄ αποκοπή ως εξής:
α) Τιμή με ανταλλακτικά πάσης φύσεως, ανταλλακτικών ηλεκτρικών πινάκων, ολόκληρου
συμπιεστή αν απαιτηθεί, ψυκτικών υγρών κλπ.
β) Τιμή χωρίς ανταλλακτικά αλλά με πλήρη πίνακα ανταλλακτικών και τιμοκατάλογο, για
οτιδήποτε απαιτηθεί κατά την διάρκεια της ετήσιας συντήρησης. Οι προσφορές χωρίς
ανταλλακτικά θα αξιολογηθούν μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές με
ανταλλακτικά ή οι προσφορές με ανταλλακτικά κριθούν ασύμφορες από την επιτροπή
αξιολόγησης.
ΟΜΑΔΑ Γ
Συντήρηση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας (προκλιματισμένου αέρα 1ου ορόφου) και αερόψυκτου
ψύκτη (χώρου πισίνας) Παράρτημα Λ. Συγγρού

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1) Εργασίες εποχιακής προληπτικής συντήρησης ανά εξάμηνο (μια στην αρχή της θερινής και μία
στην αρχή της χειμερινής περιόδου).
2) Εργασίες μηνιαίας προληπτικής συντήρησης.
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3) Άμεση αποκατάσταση βλαβών, όποτε απαιτηθεί

Η εποχιακή συντήρηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:












Καθαρισμό των συμπυκνωτών με νερό υπό πίεση με την χρήση χημικού υγρού.
Έλεγχο ανεμιστήρων και αμπερομέτρηση.
Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
Έλεγχο θερμικών.
Έλεγχο και καθαρισμός φίλτρων νερού.
Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
Έλεγχο λειτουργίας flow switch.
Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού.
Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και ασφαλείας στο
ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών).
Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δώσουν 3 τιμές συντήρησης ανά ομάδα μηχανημάτων Α, Β, Γ. Το Νοσοκομείο
θα αναθέσει την συντήρηση στον κατά ομάδα μειοδότη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.977,53 € πλέον ΦΠΑ
Το Νοσοκομείο διαθέτει τις παρακάτω ομάδες ανελκυστήρων:
ΟΜΑΔΑ Α: Παλαιοί Ανελκυστήρες (SABIEM) άνω της δεκαπενταετίας:
1. Ανελκυστήρας 5 στάσεων στο παράρτημα Λ. Συγγρού 290 (επιβατών – ασθενών)
2. Ανελκυστήρας 8 στάσεων στο παράρτημα Λ. Μεσογείων 24 (επιβατών)
3. Ανελκυστήρας 8 στάσεων στο παράρτημα Λ. Μεσογείων 24 (φορτίων)
ΟΜΑΔΑ Β: Καινούργιοι Ανελκυστήρες Ε΄ Πτέρυγας κατασκευής OTIS κάτω της δεκαπενταετίας
1. (4) Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (φορτίων) E΄ Πτέρυγα
2. (5) Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος) E΄ Πτέρυγα
3. (6) Ανελκυστήρας 5 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (επιβατών) E΄ Πτέρυγα
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4. (7) Πάσο 2 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (υλικών) E΄ Πτέρυγα
5. (8) Πάσο 2 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (υλικών) E΄ Πτέρυγα
ΟΜΑΔΑ Γ: (Καινούργιοι ανελκυστήρες έτους 2009, 2010, 2013, 2014 και 2015)
1.(9) Κατασκευαστής B-LIFT Βαλσαμίδης Ανελκυστήρας 7 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος)
Δ΄ Πτέρυγα
2. (10) Κατασκευαστής THYSSENKRUPP Ανελκυστήρας 7 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (επιβατώνασθενών) Γ΄ Πτέρυγα
3. (11)Κατασκευαστής Βαλσαμίδης Ανελκυστήρας 7 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (φορτίων) Δ΄ Πτέρυγα
4. Κατασκευαστής SCHINDLER Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος) Α΄ Πτέρυγα.
Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας εγκαταστάθηκε στο τέλος του 2014 από την εταιρεία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.» με την οποία έχει υπογραφεί η Φ.40/14 σύμβαση συντήρησης διάρκειας έως 31-03-2017,
ημερομηνία κατά την οποία λήγει η εγγύηση καλής λειτουργίας και για το λόγο αυτό ο εν λόγω
ανελκυστήρας δεν θα συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων έως
την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής και της σύμβασης.
5. Κατασκευαστής SCHINDLER Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (επιβατών) Α΄ Πτέρυγα. Ο
συγκεκριμένος ανελκυστήρας εγκαταστάθηκε τον Ιούνιο του 2015 από την εταιρεία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.» με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση συντήρησης διάρκειας έως 31-08-2017, ημερομηνία κατά
την οποία λήγει η εγγύηση καλής λειτουργίας και για το λόγο αυτό ο εν λόγω ανελκυστήρας δεν θα
συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων έως την ημερομηνία λήξης
της εγγυητικής και της σύμβασης.

Για όλους τους ανωτέρω 11 ανελκυστήρες ζητείται από τους συντηρητές να υποβάλουν προσφορά ανά
ομάδα ανελκυστήρων και με τιμή ανά ανελκυστήρα, ώστε να είναι δυνατή η μείωση της τιμής σε
περίπτωση διακοπής της λειτουργίας κάποιου ανελκυστήρα (πχ. αντικατάσταση, αδυναμία
πιστοποίησης, κλπ.).
Στην τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. 24 συντηρήσεις ανά έτος
2. Πιστοποίηση του ανελκυστήρα, ένας έλεγχος ανά έτος και ο πιθανός επανέλεγχος σε περίπτωση που
προταθούν από τον φορέα παρατηρήσεις. Οι όποιες παρατηρήσεις του φορέα θα εκτελούνται από
τον ανάδοχο στα πλαίσια της σύμβασης χωρίς πρόσθετη χρέωση.
3. Άμεση αποκατάσταση βλάβης όποτε απαιτηθεί κατόπιν κλήσεως των τεχνικών (απεριόριστος
αριθμός)
4. Ασφάλιση των ανελκυστήρων σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία
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5. Οτιδήποτε προβλέπεται ή προβλεφθεί από το Νόμο για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων
δημόσιων κτιρίων.
6. Εγγυήσεις ότι οι ανελκυστήρες δεν θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας συνολικά άνω των 10 ημερών
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2% του κόστους συντήρησης ανά ημέρα.
Η τιμή θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων πινάκων,
συρματόσχοινων, κινητήρων, οποιονδήποτε υλικών – ανταλλακτικών κλπ προταθούν από τον φορέα
πιστοποίησης δηλαδή κατ΄ αποκοπή τίμημα για όλα τα παραπάνω
Για όλα τα ανωτέρω θα δοθούν τιμές ανά ομάδα ανελκυστήρων και ανά ανελκυστήρα κάθε ομάδας.
Επίσης μαζί με την προσφορά θα δοθεί και σχέδιο σύμβασης.

Οι συντηρητές πρέπει να διαθέτουν τις οριζόμενες από την Υπηρεσία Βιομηχανίας της οικίας
Περιφέρειας άδειες για εργασίες κατασκευής συντήρησης και επίβλεψης ανελκυστήρων.
Το Νοσοκομείο δύναται να αναθέσει την συντήρηση σε περισσότερους του ενός συντηρητές, ανάλογα
με τις προσφερόμενες τιμές, στον κατά ανελκυστήρα μειοδότη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται πριν την υποβολή προσφοράς να επισκεφθούν το Νοσοκομείο,
να ελέγξουν την υπάρχουσα κατάσταση των ανελκυστήρων και τα πιστοποιητικά τους και να λάβουν
βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.164,27 € πλέον ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Στο Νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί δίκτυο Φυσικού αερίου για την λειτουργία 4ων ατμογεννητριών και
μιας μικρής ατμογεννήτριας για τους θερινούς μήνες.
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Το δίκτυο είναι σχετικά καινούργιο (του 2009). Λόγω λήξης της εγγύησης, ζητείται ανάδοχος με
κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα Φυσικού Αερίου για την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης (όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 16 bar ΦΕΚ 236 Τεύχος
Β/26.3.1997 ) – ελέγχου - επισκευής της εγκατάστασης του δικτύου Φυσικού Αερίου του Νοσοκομείου
συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων ανίχνευσης διαρροής Φυσικού Αερίου στα λεβητοστάσια,
που θα περιλαμβάνει :

1. Προληπτική συντήρηση δικτύου και σταθμών φυσικού αερίου
1.1. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης
1.2. Τριμηνιαίες εργασίες συντήρησης
1.3. Εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης
1.4. Ετήσιες εργασίες συντήρησης

2. Έκτακτες εργασίες

1.

Προληπτική συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου

1.1. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης.

Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαρροών στις συνδέσεις
σωλήνων.
2.
Έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας (υπέργειο δίκτυο)
3.
Έλεγχος στην προσιτότητα της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας εγκατάστασης
4.
Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης
5.
Έλεγχος της κατάστασης των εύκαπτων συνδέσμων και των συνδέσμων παροχής αερίου στους
καυστήρες
6.
Έλεγχος της ευκρίνειας της σήμανσης των σωλήνων
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα
1.
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1.2. Τριμηνιαίες εργασίες συντήρησης.
Θα γίνεται έλεγχος των φίλτρων μέσω των εγκατεστημένων μανομέτρων (διαφορικά ή απλά μανόμετρα
που είναι εγκατεστημένα εμπρός και πίσω από κάθε φίλτρο) βάσει της διαφορικής πίεσης που ορίζει ο
κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται ανά τρίμηνο την πρώτη εβδομάδα του τριμήνου

1.3. Εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έλεγχος της στεγανότητας των φλαντζών
Έλεγχος της στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης
Έλεγχος της στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών
Έλεγχος της στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας
Έλεγχος της στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης
Έλεγχος της στεγανότητας των υπέργειων συνδέσεων
Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων εξαερισμού

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με ανιχνευτή φυσικού αερίου ή και αφρίζον μέσο.
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται Ιούλιο και Δεκέμβριο

1.4. Ετήσιες εργασίες συντήρησης.
1. Θα γίνεται ο έλεγχος στεγανότητας με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ή με χρήση αφρίζοντος μέσου (
πχ σαπουνόνερο) των κρίσιμων συνδέσεων του υπόγειου δικτύου ή συνδέσεων του υπογείου ή
συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια φρεάτια κ.α.
2. Έλεγχος της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων αποφρακτικών βαλβίδων
και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτηση τους στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή
θέση.
3. Έλεγχος της στεγανότητας του συνόλου του δικτύου και η αποτύπωση των ενδείξεων σε κατάλληλα
βαθμονομημένο καταγραφικό πίεσης.
Ο παραπάνω έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού με τον τρόπο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία του δικτύου.
4. Όλες οι εργασίες της εξαμηνιαίας συντήρησης
5. Εάν είναι εφικτό καθαρισμός του δικτύου φυσικού αερίου, πλήρωση του με αέρα και υποβολή του
σε δοκιμή αντοχής και στεγανότητας με έκδοση καταγραφικού δοκιμής.
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Οι εργασίες αυτές θα γίνονται σε περίοδο χαμηλού φορτίου του Νοσοκομείου, δηλαδή θερινή περίοδο
πχ. Ιούλιο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Δεδομένου ότι έχει παρέλθει τριετία από την κατασκευή θα γίνει παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α. για
να διαπιστωθεί το πάχος του τοιχώματος και θα υποβληθεί σχετική έκθεση.

2. Έκτακτες εργασίες

Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει κατάλληλο συνεργείο εντός 24
ωρών. Το κόστος εργασίας αποκατάστασης της βλάβης περιλαμβάνεται στην τιμή της σύμβασης.
Το κόστος προμήθειας του αντικατασταθέντος εξαρτήματος θα δοθεί βάσει τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών που θα υποβάλει ο συντηρητής με την προσφορά του.

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.

Συγκολλήσεις για δέκα ραφές κατ’ ελάχιστο

2.

Συγκολλήσεις (συμπεριλαμβανομένης βαφής)

3.

Εργατοώρα μηχανικού

4.

Εργατοώρα εργοδηγού

5.

Εργατοώρα συγκολλητή χαλύβδινου δικτύου

6.

Εργατοώρα συγκολλητή δικτύου πολυαιθυλενίου

7.

Εργατοώρα μονταδόρου

8.

Εργατοώρα ηλεκτρολόγου

9.

Εργατοώρα υδραυλικού

10.

Εργατοώρα βοηθού όλων των ανωτέρων ειδικοτήτων

11.

Εργατοώρα εργάτη

12.

Van με βοηθητικό εξοπλισμό
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13.

Επίσκεψη συνεργείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.917,44 € πλέον ΦΠΑ
Στο χώρο των πλυντηρίων ρούχων του Νοσοκομείου, υπάρχουν εγκατεστημένα και λειτουργούν τα
παρακάτω μηχανήματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ένα (1) πλυντήριο IMESA
Δύο (2) πλυντήρια DE FRANCESHI
Ένα (1) σιδερωτήριο LAPAUW
Μία (1) διπλωματική AMAZON TRUFOLD
Τρεις (3) πρέσσες UNIPRESS
Μία (1) πρέσσα STN
Μία (1) πρέσσα (χωρίς στοιχεία)
Ένα (1) στεγνωτήριο LAVENDA
Ένα (1) στεγνωτήριο TRIVENETA GRANDI IMPIANTI

Για τον ανωτέρω εξοπλισμό οι ανάδοχοι συντηρητές θα προσφέρουν τιμή για ετήσια συντήρηση, για
κάθε είδος χωριστά, προκειμένου το Νοσοκομείο να έχει τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης όταν
ένα μηχάνημα κατά τη διάρκεια της σύμβασης αποσυρθεί ή αντικατασταθεί.
Η συντήρηση θα περιλαμβάνει:



Προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Άμεση αποκατάσταση βλαβών, όποτε απαιτηθεί και για απεριόριστο αριθμό

Θα δοθεί επίσης τιμή για μια ετήσια αντικατάσταση του πανιού της διπλωτικής και των πρεσσών.
Το κόστος συντήρησης θα περιλαμβάνει και την αντικατάσταση των πάσης φύσεως ανταλλακτικών,
συμπεριλαμβανομένων, μοτέρ, ιμάντων, ρουλεμάν, αξόνων, ελατηρίων, βάσεων, κ.λ.π.
Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί το χώρο και να ελέγξει την
κατάσταση του εξοπλισμού πριν την υποβολή της προσφοράς του.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισμός 7.031,71 € πλέον ΦΠΑ
Συντήρηση κλιματιστικών τύπου Split
Θα γίνει συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου SPLIT που είναι εγκατεστημένα στο
κεντρικό Νοσοκομείου και στα παραρτήματα Λ. Συγγρού 290, Λ. Μεσογείων 24, Ιατροπαιδαγωγικό
Κέντρο Αθηνών- Γαρέφη 4 και ΕΘΜΑ – Μαραθωνοδρόμων 91, όπως φαίνονται στον πίνακα:

Btu/h

9000

12000

18000

24000

50000

Κεντρικό Νοσοκομείο

81

89

9

5

10

Λ. Συγγρού 290

15

25

3

1

Λ. Μεσογείων 24

10

5

1

1

Ιατροπαιδαγωγικό
Κέντρο Αθηνών

12

6

ΕΘΜΑ

2

11

120

136

13

7

ΣΥΝΟΛΟ

10

286

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:






Πλύσιμο εξωτερικής μονάδας
Πλύσιμο εσωτερικής μονάδας
Χημικός καθαρισμός των στοιχείων με απολυμαντικά που διακινούνται με άδεια του Ε.Ο.Φ.
Μέτρηση πιέσεων και προσθήκη Freon, όπου απαιτείται
Έλεγχος – σφίξιμο ηλεκτρικών επαφών

Θα δοθεί τιμή μονάδος ανά μέγεθος μηχανήματος για συντήρηση.
Για παλαιά μηχανήματα με Freon που δεν υπάρχει πλέον στην αγορά να δοθεί τιμή κατ΄ αποκοπή για
αφαίρεση Freon, καθαρισμό και επαναπλήρωση με νέο οικολογικό.
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Συντήρηση fancoils
Υπάρχουν πολλές μονάδες fancoils για τις οποίες απαιτείται μια πλήρης ετήσια συντήρηση που θα
περιλαμβάνει :








Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτροβάνας μέσω θερμοστάτη και αντικατάσταση αν απαιτείται. Τα
υλικά – ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα περιλαμβάνονται στην τιμή
Καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρου αν έχει καταστραφεί
Καθαρισμό στοιχείου, πλύσιμο με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό κλπ και έλεγχο ή
αποκατάσταση σωστής απορροής συμπυκνωμάτων
Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων
Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων εάν απαιτείται
Εξαέρωση του στοιχείου.
Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων

Τα fancoils που θα μπουν σε συντήρηση είναι :
Ε΄ πτέρυγα
Γ΄ πτέρυγα
Μεσογείων 24
Χειρουργείο - Αποδυτήρια
Α΄ πτέρυγα
Συγγρού 290

132 τεμ
64 τεμ
63 τεμ
15 τεμ
69 τεμ
18 τεμ

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την κατάθεση της προσφοράς του να επισκεφθεί τους χώρους του
Νοσοκομείου και να λάβει γνώση της κατάστασης του εξοπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.109,51 € πλέον ΦΠΑ
Στο Νοσοκομείο υπάρχουν έξι (6) συσκευές αφαλάτωσης:
1. Τρεις (3) συσκευές αφαλάτωσης της εταιρείας OSMO (μία στη Μ.Τ.Ν, μία στα πλυντήρια και μία στην
αποστείρωση)
2. Τρεις (3) συσκευές αφαλάτωσης της εταιρείας CULLIGAN στο λεβητοστάσιο
Η συντήρησή τους θα περιλαμβάνει:
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Προληπτική συντήρηση μία (1) φορά ανά εξάμηνο και την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού
απαιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των ρητινών.
Άμεση αποκατάσταση βλάβης και τοποθέτηση ανταλλακτικών, όποτε απαιτηθεί.

Οι ανάδοχοι συντηρητές θα δώσουν τιμές μονάδος ανά συσκευή ή δύο τιμές ως εξής:



1 τιμή για τις τρεις (3) συσκευές του λεβητοστασίου της CULLIGAN
1 τιμή για τις τρεις (3) υπόλοιπες συσκευές της OSMO

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1)ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 108.112,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & Η/Ζ ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 9.340,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18.422,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΩΝ ΝΕΡΩΝ 15.395,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 8.649,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.892,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 20.808,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2.594,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 187.215,20 €
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων » (CPV:
50712000-9), για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Αθηνών ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
YΠΟΧΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ
εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ θα είναι σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται στη Διακήρυξη.

ΝΑΙ

2

Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τα
όσα περιγράφονται στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων.

ΝΑΙ

3

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της σύμβασης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία
εργασιακή σχέση με το Νοσοκομείο

ΝΑΙ

4

Το Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για
κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε εργαζομένου του αναδόχου
και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της
κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου

ΝΑΙ

5

Ο ανάδοχος υποχρεούται την πλήρη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας έναντι του προσωπικού του, δηλ.
ασφάλιση του προσωπικού του σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων
από την οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (όπως κάθε φορά ισχύει) ή τις σχετικές
διαιτητικές αποφάσεις, τήρηση νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, καταβολή των νόμιμων αυξήσεων και των επιδομάτων,
αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή για απασχόληση
σε αργίες, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.
χωρίς καμία απολύτως ευθύνη του Νοσοκομείου.
Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο
προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των
λοιπών Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π.
και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6
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7

Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να
διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα.

ΝΑΙ

8

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου,
να χορηγεί απόδειξη του ποσού που καταβλήθηκε. Το
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητά εξοφλητικές αποδείξεις
του μισθού των εργαζομένων.

ΝΑΙ

9

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού
θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το
ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζόμενου.

ΝΑΙ

10

Το προσωπικό του αναδόχου θα υπογράφει σε καταστάσεις
παρουσίας κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, οι οποίες
θα τηρούνται στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΝΑΙ

11

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με
την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και
μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του.

ΝΑΙ

12

Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, η οποία βαρύνει τον
ανάδοχο.

ΝΑΙ

13

Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε
δικαιωμάτων του αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση
που θα υπογραφεί.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Μηνιαίο κόστος
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μηνιαίο κόστος
με ΦΠΑ αριθμητικώς
χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς
Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων
Συνολικό ετήσιο κόστος χωρίς ΦΠΑ
Συνολικό ετήσιο κόστος
αριθμητικώς
με ΦΠΑ αριθμητικώς
Μηνιαίο συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ ολογράφως:
……………………………………………………………………………..
Μηνιαίο συνολικό κόστος με ΦΠΑ ολογράφως:
…………………………………………………………………………………..
Ετήσιο συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ ολογράφως:
…………………………………………………………………………………
Ετήσιο συνολικό κόστος με ΦΠΑ ολογράφως: ……………
Ημερομηνία ………………………………..
Ο προσφέρων
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα) ………………………………….

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………. Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) ………………………….. Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ.
…………………………………
Προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
…………………………………. (ολογράφως) ΕΥΡΩ, (…………………€) υπέρ της εταιρείας
……………………………………….…………………………………………. Δ\νση
…………………………………………………………. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό
της
………………………………………………για την ανάδειξη ……………………………………... σύμφωνα με
την υπ. αρ. …………………
Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

75

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα …………………………. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) ………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. …………………………………………
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
……………………………………(Αρ. Δ/ξης ……….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.


Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.



Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.



Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣH
Στην Αθήνα σήμερα την …………. 2016 μεταξύ:
Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», το οποίο εδρεύει
στην Αθήνα, με ΑΦΜ …………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
από τον ………………………………………………………..,
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………., με ΑΦΜ ………………………της
ΔΟΥ ……………………, που
εδρεύει στο ……………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
……………………………………….., με ΑΔΤ ……………………., ΑΤ ……………………………….,
μετά από το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της …………… και την αριθμ. ……. απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
που κατακυρώνει την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών
(Η/Μ) εγκαταστάσεων του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
, στο όνομα του δευτέρου από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία
«Ανάδοχος», και αυτός αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που του κατακυρώθηκαν, συμφωνήθηκαν
και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία των
ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
για δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης αριθμ
……………….. , του Π.Δ. 118/2007, και των κείμενων διατάξεων και ειδικότερα σύμφωνα με την
προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.
Άρθρο 2: Αμοιβή Υπηρεσιών – Τίμημα – Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
1. Το συνολικό τίμημα για την παροχή όλων των υπηρεσιών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των
#.................# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μηνιαίως, και στο ποσό #................# ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Μηνιαίο ποσό #....................# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μηνιαίο ποσό
#................# ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
.
4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα.
5. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική
μηνιαία
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παραλαβή των υπηρεσιών (άρθρο 35 παρ. Ια Κ.Π.Δ.), το οποίο επιβεβαιώνεται με το πρακτικό
διαπίστωσης εργασιών που συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
6. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες υπηρεσίες όπως
προβλέπονται από τους όρους της διακήρυξης, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του
Κεφαλαίου Α, καθώς και το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Δ της σχετικής διακήρυξης.
8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων
ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε
πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
9. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
10. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή
την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
10. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο τα
αναφερόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης, η δε καταβολή θα γίνεται μετά την έκδοση
σχετικού πρακτικού διαπίστωσης εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρθρο 3: Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παροχής-Παράδοσης των υπηρεσιών
Σαν τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται τα κτήρια του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥκαι
συγκεκριμένα όπως ορίζονται στο συνημμένο τεύχος της διακήρυξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών για τη συντήρηση και
λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία καθίστανται
παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.
Η παρακολούθηση και αποδοχή των υπηρεσιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή με απόφαση της
Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία θα συντάσσει σχετικό πρακτικό διαπίστωσης εργασιών.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έναντι του
προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και την υπ΄αριθμ.11/2008 Διαιτητική Απόφαση,
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.,
χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη του Νοσοκομείου.
. Προσφορές κάτω του εργατικού κόστους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α.
3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταμείων, κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε
υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή
σχέση με το Νοσοκομείο.
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4. Η συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και με
κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία και υλικά τα οποία δε θα προκαλούν φθορές.
5. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε χώρο
της
εκτέλεσης της συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και στα κινητά ή μόνιμα
αντικείμενα (ζημιές σε τοίχους, δάπεδα κ.λ.π.). Τυχόν ζημιές που θα γίνουν από το προσωπικό του
αναδόχου, θα αποκαθίστανται αμέσως από αυτόν. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών,
το ύψος της σχετικής δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική Επιτροπή και θα παρακρατείται από το
εκάστοτε αντίτιμο της εργασίας.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους τρίτους.
Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο
προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων.
7. Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα παρέχονται από το Παν/μιο και η σχετική δαπάνη θα
βαρύνει αυτό.
8. Ο ανάδοχος μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο υποχρεούται να καταθέτει στο τέλος κάθε μήνα
ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει τον επόμενο μήνα, την ειδικότητα τους, τις
ώρες απασχόλησής τους και οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση της Επιθεώρησης
Εργασίας.
9. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας που θα
αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου.
10. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας
που του ανατέθηκε.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκτακτων αναγκών να ανταποκριθεί σύμφωνα με όσα
προβλέπονται
στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ).
12. Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια απέναντι
σε τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής και θα λαμβάνει
από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται.
13. Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου να εκτελέσει το οφειλόμενο έργο, το Νοσοκομείο έχει το
δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα
που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
14. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εγγράφως στο Νοσοκομείο, κατάσταση των ατόμων του συνεργείου
του και τις εργασίες που αυτά θα εκτελούν, όπως επίσης και για κάθε μεταβολή στην σύνθεση του
συνεργείου ή των εργασιών, με τις οποίες είναι επιφορτισμένο κάθε άτομο

Άρθρο 5: Ασφαλιστική Κάλυψη:
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να διατηρεί σε ισχύ
Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ύψους συνολικής κάλυψης #..................# ευρώ (…………………… ευρώ)
καθ’ όλη την περίοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού για ατυχήματα, σωματικές βλάβες ή υλικές
ζημιές που θα προέλθουν από εξακριβωμένη ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του
προσωπικού του Αναδόχου κατά τις ημέρες και ώρες, που θα εργάζονται στα κτήρια του Νοσοκομείου.

Άρθρο 6: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της
παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Νοσοκομείο την υπ’ αριθ.
……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού …………………………….. της
………………………………….., για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας,
με χρόνο ισχύος δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της παρούσης σύμβασης.
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Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος
έκπτωσης
του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης
δικαιούται το Νοσοκομείο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά
και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Άρθρο 8ο: Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση ή μέρος της σύμβασης σε τρίτον.
ΆΡΘΡΟ 9ο: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥδικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση
παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του. στ) αν διαπιστωθούν παραβάσεις του Αναδόχου σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή
των διατάξεων της εργατικής
και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και εάν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι εκ μέρους
του
Αναδόχου δεν καταβάλλονται οι νόμιμες και συμφωνηθείσες αμοιβές.
ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου
1. Το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης
και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί
από τη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση.
2. Το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον
Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ.
4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπόμενου μη παροχής
των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ή σε ανώτερη βία.
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ΆΡΘΡΟ 10ο: Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Γενική ή μερική απεργία, που
συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών καθαρισμού, β) Πλημμύρα, γ) Σεισμός, δ) Πόλεμος, κ.λ.π..
3. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τότε που συνέβησαν
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
4. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Νοσοκομείο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού.

ΆΡΘΡΟ 11ο: Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε
όμως,
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται
και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική
συμφωνία.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του
Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια.
ΆΡΘΡΟ 13ο
Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται αναδρομικά σε ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της
κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του π.δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Διέποντα έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο
σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και
συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. Η διακήρυξη αριθμ. 5/2014
2. Η από ………………. προσφορά του αναδόχου
3. Το Παράρτημα – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – της παρούσης σύμβασης
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ΆΡΘΡΟ 15ο. Λοιποί Όροι
1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των
οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο
εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται
με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3. Το Νοσοκομείο
έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως
και για ένα ακόμη έτος, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη της
σύμβασης.
4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Γ.Ν.
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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