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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
       1 η Υ. ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
   ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ   17 
  ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ : 115 27 
  ΤΜΗΜΑ       : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ     : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΡΙΚΟΥ 
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ    : 210-7456550 
  FAX         : 213-2061778 
  Ιστοσελίδα  : www.laiko.gr 
 
 
 
                    ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
                    =============================== =========== 
 
                         Αρ. διακήρυξης : 64/ 2010 
 
 -------------------------------------------------- ---------------------------- 
 Θέµα ∆ιαγωνισµού: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 -------------------------------------------------- ---------------------------- 
                                                                                
 
 Προϋπολογισµός..............: 14.700,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ                         

 Τρόπος διεξαγωγής...........: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ                            

 Κριτήριο κατακύρωσης........: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ                                  

 Τόπος διεξαγωγής............: ΛΑΪΚΟ                                            

 Ηµεροµηνία διεξαγωγής.......: 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΈΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ                                          

                               Ωρα από: 08:00 π. µ.  Εως: 12:30 µ. µ.                      

                                                                                

 Γλώσσα διαγωνισµού..........: ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                         

 Προθεσµία  >>     ..........: ΚΑΝΟΝΙΚΗ                                         

 Νόµισµα    >>     ..........: ΕΥΡΩ                                             

 Τόπος παράδοσης ειδών.......: ΛΑΪΚΟ                                            

                                                                               

 Ηµέρες ισχύος προσφορών.....: 120 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

                               ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                           

 Προθεσµία υποβολής προσφορών: 27-09-2010                                       

 

 ∆εκτή προσφορά για ένα είδος: ΟΧΙ                                              

 Η προυπ/ θείσα δαπάνη βαρύνει: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                    

 Το κόστος µεταφοράς  βαρύνει: ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ                                 

 Χρόνος ισχύος της σύµβασης..: ΕΝΑ ΕΤΟΣ                                         

 Κωδικός Νοσοκοµείου         : 0100100114                                                                    

 Απόφαση ∆. Σ                 : 16/12-7-2010 ( Θέµα 3 Ε. Η. ∆)     
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                            ΄Α ρ θ ρ ο 1ο 
                             ------------ 
 
             ΟΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 

  Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

     ---------------------------------------------- -- 

  1) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος 6 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας FREISSLER 

  2) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος 6 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας FREISSLER 

  3) Ανελκυστήρας φορτίων 4 στάσεων, φαρµακείου, εταιρείας KLEEMANN 

  4) Ανελκυστήρας φορτίων 6 στάσεων, στα Εξωτερικά Ιατρεία εταιρείας TRAISSIR 

  5) Ανελκυστήρας ατόµων - 4 στάσεων, Κέντρου Αιµοδοσίας – 

    Αποστείρωσης – Χειρουργείων - Μ. Ε. Θ., εταιρείας KLEEMANN 

  6) Ανελκυστήρας µικρών φορτίων 2 στάσεων, Αποστείρωσης – Χειρουργείων, 

    εταιρείας COENIC 

  7) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος, υδραυλικός 2 στάσεων,  Εξωτερικών Ιατρείων 

    εταιρείας TEUMEF 

  8) Ανελκυστήρας υδραυλικός, επισκεπτών 4 στάσεων, Εξωτερικών Ιατρείων, 

    εταιρείας KLEEMANN 

  9) Ανελκυστήρες επισκεπτών 5 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας ECECOMP. 

SABIEM 

  10) Ανελκυστήρες επισκεπτών 5 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας ECECOMP. 

    SABIEM 

  11) Ανελκυστήρας υδραυλικός 2 στάσεων, Αξονικού Τοµογράφου, εταιρείας KLEEMANN 

  12) Ανελκυστήρας µικρών φορτίων 2 στάσεων, Κέντρου Αιµοδοσίας, εταιρείας  

COENIC 

    

  Β. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 16 

     ---------------------------------------------- ---- 

  1) Ανελκυστήρας επιβατών 7 στάσεων, εταιρείας SABIEM 

  2) Ανελκυστήρας επιβατών 7 στάσεων, εταιρείας SCLIEREN 

  3) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος 9 στάσεων, εταιρείας SICOR MR17 

  4)A νελκυστήρας µικρών φορτίων 2 στάσεων, εταιρείας SCHLIEREN 

 

  Σύνολο 16 Ανελκυστήρες. 
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                             ΄Α ρ θ ρ ο  2ο 

                                           -------------------------------- 

   Προσφορά µπορούν να καταθέσουν τεχνικά γραφεία που διαθέτουν συνεργεία    

συντήρησης ανελκυστήρων και έχουν την προβλεπόµενη από την ισχύουσα 

νοµοθεσία άδεια. 

Επί πλέον θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού:  

• Να έχουν εµπειρία σε συντήρηση ανελκυστήρων Νοσοκοµείων συγκεκριµένου 

κατ’ ελάχιστο 10 τεµ. ( ανά Νοσοκοµείο) αποδεδειγµένη µε συµβάσεις και 

βεβαιώσεις του εργοδότη. 

• Να έχουν ελάχιστο αριθµό µόνιµου προσωπικού 5 άτοµα αποδεικνυόµενο από 

καταστάσεις ΙΚΑ και µε την σχετική άδεια. 

• Να έχουν πιστοποίηση κατά ISO. 

 

 

                             ΄Α ρ θ ρ ο  3ο 

                              ------------- 

                      ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια (12 µήνες) µε µονοµερές δικαίωµα 

του Νοσοκοµείου την παράταση της σύµβασης για ένα ακόµη έτος σε περίπτωση 

ικανοποιητικής ανταπόκρισης του συντηρητή στα καθήκοντά του. 

       Η προσφορά θα δοθεί σε ΕΥΡΩ για κάθε µήνα συντήρησης και για κάθε 

ανελκυστήρα ξεχωριστά. Επί πλέον θα συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για 

αντικαταστάσεις συνήθων εξαρτηµάτων. 

  1) Αντικατάσταση κλειδαριάς ασφαλείας- προµανδαλώσεως θύρας ορόφου 

    µε σήµανση CE                                                      τεµ. 

  2) Αντικατάσταση ζεύγους ηλεκτρικών επαφών θύρας ορόφου               ζεύγος 

  4 Αντικατάσταση συρµατόσχοινων αναρτήσεως ( µηχανοστάσιο άνω)         µ. µ. 

  5) Αντικατάσταση φρένων µηχανής                                       τεµ. 

  5) Αντικατάσταση πέδιλων ολισθήσεως θαλάµου ( τεµ. 4)                  σετ 

  6) Αντικατάσταση πέδιλων ολισθήσεως αντιβάρου                         σετ 

  7) Αντικατάσταση συρµατόσχοινων ρυθµιστή ταχύτητας                    µ. µ. 

  8) Μπουτόν κλήσης                                                     τεµ. 

  9) Ράουλα αυτόµατων θυρών                                             τεµ. 

  10) Συρµατόσχοινα κίνησης αυτόµατων θυρών                             τεµ. 

  11) Μπαταρίες απεγκλωβισµού ή σηµάτων κινδύνου                        τεµ. 

  12) Ωθητήρες θυρών                                                    τεµ. 

  13) Μηχανισµός επαναφοράς ηµιαυτόµατων θυρών ( αερόσουστες YALE)       τεµ. 
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                             ΄Α ρ θ ρ ο  4ο 

                              ------------- 

 

Για τη συντήρηση των ανελκυστήρων εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ µε 

αριθµό οικ. Φ. Α./9.2/ οικ.28425/22-12-2008 ( ΦΕΚ 2604 Β) « Συµπλήρωση διατάξεων 

σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων». 

Η εφαρµογή των διατάξεων της παραπάνω ΚΥΑ είναι υποχρεωτική για το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

όπως επίσης και η συνδροµή του Νοσοκοµείου για την αρχική πιστοποίηση και τον 

περιοδικό επανέλεγχο των ανελκυστήρων. Ειδικότερα καθορίζεται ότι η περιοδική 

συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται κάθε εβδοµάδα    

   

 

                            ΄Α ρ θ ρ ο  5ο 

                             ------------- 

  Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαµβάνει τη συντήρηση των ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Βιοµηχανίας και τους κανόνες της τέχνης, µε 

την υποχρέωση να στέλνει το Συνεργείο µία φορά την εβδοµάδα τουλάχιστον. 

  Οµοίως είναι υποχρεωµένος, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Νοσοκοµείου   

να στέλνει µέσα σε µία ώρα, συνεργεία για την άµεση αποκατάσταση βλάβης στη   

λειτουργία των ανελκυστήρων. 

 

  Η εβδοµαδιαία συντήρηση θα γίνεται σε συγκεκριµένη ηµέρα τις πρωϊνές 

εργάσιµες ώρες, παρουσία της αρµόδιας επιτροπής, από την οποία και θα 

υπογράφεται το σχετικό  έγγραφο συντήρησης. Η υποχρέωση του συντηρητή είναι να 

ενηµερώνει την Τεχνική Υπηρεσία και το Γραφείο Προµηθειών ότι έρχεται για 

συντήρηση. 

  Στην υποχρέωση της συντηρήσεως περιλαµβάνεται η επιθεώρηση των µηχανηµάτων   

και εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα µε αντικειµενικό σκοπό την πρόληψη ζηµιών  και 

ατυχηµάτων. Εφόσον διαπιστωθεί από τη επιθεώρηση φθορά και επικείµενη βλάβη 

κάποιου εξαρτήµατος ο Συντηρητής αφού συνεννοηθεί  µε την υπηρεσία και µε την 

επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας θα αντικαταστήσει το κατεστραµµένο εξάρτηµα µε 

αµοιβή που θα συµφωνείται κατά περίπτωση ( αν δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα του 

άρθρου 5). 

  Η αντικατάσταση µπορεί να γίνεται και από άλλο Τεχνικό Γραφείο κατά την   

κρίση της Υπηρεσίας. 

 

                               ΄Α ρ θ ρ ο 6ο 

                               -------------- 
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 Ο Συντηρητής έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική 

εταιρεία που να καλύπτει ευθύνη του για σωµατικές βλάβες, για υλικές ζηµιές και 

οµαδικό ατύχηµα µε ποσό που καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης έχει 

την υποχρέωση να ασφαλίσει το Τεχνικό Προσωπικό στο Ταµείο που προβλέπει ο 

νόµος. 

 

΄Α ρ θ ρ ο 8ο 

------------ 

Οι εργασίες της εβδοµαδιαίας συντήρησης θα αναγράφονται στο βιβλίο της   

συντήρησης των ανελκυστήρων το οποίο θα κρατείται  από την Τεχνική Υπηρεσία   

του Νοσοκοµείου. 

 

΄Α ρ θ ρ ο 9ο 

------------ 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1.  Η πληρωµή του συµφωνηθέντος τιµήµατος για την παροχή υπηρεσιών, θα γίνεται  
βάσει των τιµολογίων του συντηρητή, που θα πρέπει να εκδίδονται στο τέλος 
κάθε  µήνα  .  

2.  Η πληρωµή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα γίνεται  µε επιταγή της ………………………. τράπεζας 
σύµφωνα µε το Π. ∆ 166  Φ. Ε. Κ 138  05/06/2003. 

3.  Η πληρωµή της αξίας θα γίνει από το Νοσοκοµείο σε Ευρώ, και η οριστική 
ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε: 
α).  Τα τιµολόγια του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 
β).  Το πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής. 
 
Κατά την πληρωµή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 
α)  1,5% υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. 
β)  2% επί των κρατήσεων του Μ. Τ. Π. Υ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 
γ)  Φόρος 8% αρ. 24 Ν 2198 / 22-4-98. 
δ)  2‰ του άρθρου 6 § 7 του ν. 3580/2007. 
ε)  2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του Φ. Π. Α  Ν. 
3580/2007 άρθρο 3     
     ( ΦΕΚ134/ Α/18-7-07)  ΚΥΑ   ∆Υ 6 α/ Γ. Π/ οικ. 36932/17-3-09  ΦΕΚ 545 
Β΄/24-3-09. 
  Ο αναλογούν ΦΠΑ 23%( είκοσι τρία επί τοις εκατό) θα βαρύνει το 
Νοσοκοµείο. 
  Ο Συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει στο Νοσοκοµείο εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της συντήρησης των µηχανηµάτων ίση µε το 10%της ετήσιας 
αµοιβής προ του Φ. Π. Α, η οποία θα επιστραφεί, στο Συντηρητή µετά το πέρας 
ισχύος της σύµβασης. 
  Σε περίπτωση που κάποιος ανελκυστήρας τεθεί εκτός λειτουργίας για 

διάστηµα µεγαλύτερο των 10 ηµερών θα γίνεται ανάλογη µείωση της αµοιβής 

µηνιαίας συντήρησης για τον συγκεκριµένο ανελκυστήρα αφού έχει ειδοποιηθεί 

έγκαιρα ο Συντηρητής. 
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΄Α ρ θ ρ ο 10o 

------------ 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

 

  ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: Σε περίπτωση που ο συντηρητής παραβεί ή αθετήσει κάποιο όρο   

της παρούσης ή εκτελέσει πληµµελώς τις εργασίες συντηρήσεως των ανελκυστήρων θα 

µειώνεται η αµοιβή στο µισό της µηνιαίας συντήρησης για πρώτη φορά και ολόκληρο 

το ποσό της συντήρησης εάν αυτό θα επαναληφθεί για δεύτερη φορά. 

  Η εκχώρηση ή αποκατάσταση του συντηρητή δι΄άλλου Τεχνικού Γραφείου 

απαγορεύεται  απόλυτα. Η εκχώρηση ή ενεχυρίαση ή η οποιαδήποτε µεταβίβαση των   

εκ της συµβάσεως απαιτήσεων του συντηρητή εις οιοδήποτε τρίτο απαγορεύεται   

απόλυτα. 

 

  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το Π. ∆. 118/07 . 

  Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισµού θα καταθέτει αντίγραφο της φωτοτυπίας της απόδειξης αγοράς της 

διακήρυξης. 

 Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή σε 

cd.  

 

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Η ΠΡ. ΟΙΚ.ΥΠ.     Η ΥΠ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                                                                 ∆/ΝΣΗΣ ∆/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

                                                                                                                   

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

 
 
 


