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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες Αθανάσιος Καψόπουλος
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2313 320528, 542
Fax: 2310 252487
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:
Θεσσαλονίκη 03.07.2020
.07.2020
Αριθμ. Πρωτ. 33272
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης
Τμήμα προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας
αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κριτήριο κατακύρωσης

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2313 320542, 2313 320556 fax: 2310 252487
prom@3ype.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς

6.367,74 €

ΦΠΑ
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ

7.896,00 €

Κόστος Ετήσιας Παράτασης χωρίς ΦΠΑ

6.367,74 €

Κόστος Ετήσιας Παράτασης με ΦΠΑ

7.896,00 €

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς

12.735,48€

ΦΠΑ (1 έτος + 1 έτος παράτασης)
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ

15.792,00 €

(1 έτος + 1 έτος παράτασης)

Ισχύς Σύμβασης

Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης
ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30

προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00

Τόπος διενέργειας

Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Κωδικοί CPV

50413200-5, 50750000-7, 79132000-8, 50710000-5,
79711000-1
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

3η ΥΠΕ Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλους 16

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54623

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο

2313 320542 - 556

Φαξ

2310 252487

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@3ype.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Άρτεμις Μαντούση

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας,
Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις

2.

Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο
του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/93-1999).
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3.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

5.

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

6.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

7.

Του 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.(Α-112).

8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,

4093/2012 και 4127/2013
13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161)
και λοιπές ρυθμίσεις».
16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά
με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις.
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
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19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση

Τοπικών Ομάδων Υγείας".
22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
23. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις»
24. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
25. Την υπ΄αριθμ. 885/12.05.2020 (ΑΔΑ 6Φ2ΣΟΡΕΠ-Γ0Λ) Απόφαση της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ

Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2020 όπου
συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες συντήρησης για το Κτήριο Διοίκησης επί της οδού Αριστοτέλους
16, συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας 7.896,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
26. Την υπ΄αριθμ. 2855/23-01-2020 (ΑΔΑ: 604ΔΟΡ1Ο-1Ν5) Απόφαση της Διοίκησης της 4ης ΥΠΕ

Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2020
όπου

συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες συντήρησης για το Κτήριο Διοίκησης επί της οδού

Αριστοτέλους 16, συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας 7.896,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
27. Την

υπ΄αριθμ. 20325/27-04-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΛΟΡΕΠ-ΕΨΚ) Κοινή Απόφαση Διοικητών των

Υγειονομικών Περιφερειών 3ης Μακεδονίας και 4ης Μακεδονίας & Θράκης με θέμα την έγκριση
διενέργειας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
28. Τις υπ’ αριθμ. 27518/04.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ2ΦΟΡΕΠ-ΩΑΛ), 27519/04.06.2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΟΟΡΕΠ-Τ26)

27516/04.06.2020

(ΑΔΑ:

6ΞΞΜΟΡΕΠ-6Ι0),

27517/04.06.2020

(ΑΔΑ:

64ΜΝΟΡΕΠ-ΦΧΠ),

27520/04.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΦΒΖΟΡΕΠ-ΞΚΟ), 27521/04.06.2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΦΟΡΕΠ-Η6Ψ) και 23058/1205-2020 (ΑΔΑ ΩΒΣΗΟΡΕΠ-ΥΑΗ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας σε
βάρος των ΚΑΕ 0899.01, 0879.01, 0439.01 και 0889.01 συνολικής δαπάνης 7.896,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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29. Τις υπ’ αριθμ. 24/02-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΛΕΟΡ1Ο-ΜΥ5), 30/02-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΛΕΟΡ1Ο-ΜΥ5), 40/02-

01-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΛΕΟΡ1Ο-ΜΥ5), 48/02-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΛΕΟΡ1Ο-ΜΥ5), 52/02-01-2020 (ΑΔΑ:
9ΩΛΕΟΡ1Ο-ΜΥ5), 1527/22.05.2020 (ΑΔΑ 6ΥΖΨΟΡ1Ο-ΤΒ2) και 78/02.01.2020 (ΑΔΑ Ψ1Η1ΟΡ1Ο-0ΑΟ)
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης σε βάρος των ΚΑΕ:
0879.01,0889.01, 0879.01 και 0419.01 συνολικής δαπάνης 7.896,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
30. Την υπ΄αριθμ. 27836/09.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΑΤΟΡΕΠ-Ω4Θ) Κοινή Απόφαση των Διοικητών της 3

ης

και

4ης ΥΠΕ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
31. Την υπ΄αριθμ. 27837/09.06.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος η οποία απέβη άγονη λόγω μη

κατάθεσης προσφορών.
32.

Την υπ΄αριθμ. 33270/02.07.2020 Απόφαση επαναπροκήρυξης για την ανάθεση του συνόλου των
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κτηρίου
Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση για
το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του
Κτηρίου Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης με συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη #15.792,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προσκαλεί όσους
δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Η επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
και για τα παρακάτω αντικείμενα του διαγωνισμού:
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

50413200-5

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

50413200-5

Συντήρηση της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης

50750000-7

Συντήρηση ανελκυστήρων

79132000-8
50710000-5

πιστοποίηση ανελκυστήρων
Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού συστήματος
ψύξης
– θέρμανσης
Συντήρηση του
υδροδοτικού
συγκροτήματος

79711000-1

Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού

50710000-5

Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: «Επαναπροκήρυξη Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Κτηρίου Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και
Θράκης με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη #15.792,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος ΤΚ 54623.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:30 μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

Τρίτη 14 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και
του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά
την υποβολή της προσφοράς τους:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.
Για όσους οικονομικούς φορείς δεν υπάρχει δυνατότητα της έγκαιρης έκδοσης και προσκόμισης των
ανωτέρω αποδεικτικών μέσων δύναται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση βάσει των διατάξεων
του άρθρου 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» όπου αναφέρεται: «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε
αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε
περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης
αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών,
στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να
προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση,
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α < 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019 (Α < 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α < 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται
από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β)
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εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ)
υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης».

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2.

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης των αναθετουσών Αρχών
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού
γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν.
4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Θα κατατεθεί τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση
ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα IV, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς με
τους όρους της διακήρυξης).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και με την προσκόμιση του
τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή
πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Στα τιμολόγια θα
αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.

2.

Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

3.

Οι συναφθείσες συμβάσεις θα ισχύουν για ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1)
έτους κατά προϋπολογισμό.

4.

Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει τη 3η και 4η ΥΠΕ.

6.

Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του
διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις
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τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
καθώς και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη
δήλωση (Παράρτημα IV, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της
διακήρυξης).
Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Ετήσιος Προϋπολογισμός Αντικειμένου Σύμβασης

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

50413200-5

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

200,00 €

248,00 €

50413200-5

Συντήρηση της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης

600,00 €

744,00 €

50750000-7

Συντήρηση ανελκυστήρων

1.000,00 €

1.240,00 €

79132000-8

πιστοποίηση ανελκυστήρων

600,00 €

744,00 €

50710000-5

Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού
συστήματος ψύξης – θέρμανσης

2.500,00 €

3.100,00 €

50710000-5

Συντήρηση του υδροδοτικού συγκροτήματος

500,00 €

620,00 €

79711000-1

Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων
συναγερμού

967,74 €

1.200,00 €

6.367,74 €

7.896,00 €

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμένου Σύμβασης

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Υπηρεσίες της ετήσιας συντήρησης και αναγόμωσης των κάτωθι πυροσβεστήρων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PΑ 6kgr

17

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PΑ 12kgr

2

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής PΑ12kgr

4

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO25kgr

2

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PΑ 25kgr

1

ΣΥΝΟΛΟ

26
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που βρίσκονται στο κτήριο στέγασης και λειτουργίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και της 4ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας – Θράκης στην Αριστοτέλους 16 – Θεσσαλονίκη.
Ετήσια

προϋπολογισθείσα

δαπάνη:

200,00€

μη

συμπεριλαμβανομένου

του

ΦΠΑ

(248,00

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 496,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.

Συντήρηση της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης
Υποχρεώσεις Συντηρητή
Το πρόγραμμα συντήρησης της Εγκατάστασης Πυρανίχνευσης του κτιρίου, η οποία αποτελείται από : έναν
κεντρικό πίνακα Πυρανίχνευσης στο ισόγειο <<μάρκας>> hager, ανιχνευτή ροής ύδατος στο αντλιοστάσιο
πυρόσβεσης, σειρήνες συναγερμού και φωτεινούς επαναλήπτες, κομβία χειροκίνητου συναγερμού,
πυρανιχνεύσεις- έναν ανιχνευτή ιονισμού καπνού και ένα θερμοδιαφορικό ανιχνευτή που καλύπτουν το
λεβητοστάσιο σε συνδυασμό με αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς κόνεως, 45 ανιχνευτές
ιονισμού καπνού που καλύπτουν τα γραφεία, θα περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο ανά εξάμηνο
από ειδικευμένο συνεργείο της συντηρήτριας εταιρείας και συνίσταται στα παρακάτω:
Στην πρώτη επίσκεψη θα γίνει έλεγχος των στοιχείων του

κεντρικού πίνακα, ρυθμίσεις βαθμίδων

τροφοδοσίας, αυτόματων φορτιστών, έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και
συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λ.π. καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά και των εντολών
κατάσβεσης.
Μία (1) επίσκεψη που, εκτός των ανωτέρω, περιλαμβάνει αποξήλωση, καθαρισμό και έλεγχο καλής
λειτουργίας με τα ειδικά όργανα της κατασκευάστριας εταιρείας, που ελέγχουν ρεύματα συναγερμών και
ηρεμίας (αυτό ισχύει για τους ανιχνευτές NOTIFIER).
Σε όλες τις παραπάνω επισκέψεις θα γίνεται και έλεγχος των στοιχείων και διατάξεων ενεργοποίησης του
συστήματος κατάσβεσης, έλεγχος πιέσεων και φιαλών, καθώς και των σωληνώσεων και ακροφυσίων των
συστημάτων πυρόσβεσης.
Εκτός της παραπάνω τακτικής συντήρησης ο συντηρητής αναλαμβάνει την αποκατάσταση τυχόν βλαβών
στο σύστημα της πυρανίχνευσης. Για τις εργάσιμες ημέρες κι εφόσον η ενημέρωση γίνει έως της 11ης
πρωινής, η επέμβαση για άρση της βλάβης θα γίνεται αυθημερόν. Σε περίπτωση που η ενημέρωση γίνει
αργότερα, η επέμβαση για άρση της βλάβης γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Επίσης εγγυάται την διάθεση πλήρους παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Όλα τα υλικά, που
αντικαθίστανται, καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.
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Για οποιαδήποτε έκτακτη επέμβαση αποκατάστασης βλάβης, θα γίνεται ειδική συνεννόηση και συμφωνία
για το κόστος των υλικών.
Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία των υπευθύνων τεχνικών του συστήματος
εφόσον αυτό είναι εφικτό. Εάν η παρουσία του υπευθύνου δεν είναι δυνατή, η συντήρηση θα γίνεται
χωρίς αυτόν. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τους παραπάνω τεχνικούς για την ημερομηνία που θα
έρχεται το συνεργείο συντήρησης, μία με δύο μέρες νωρίτερα. Μετά το πέρας της συντήρησης θα
εκδίδεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή της
εταιρείας και τον υπεύθυνο του συστήματος.
Στις υποχρεώσεις του πελάτη περιλαμβάνεται η διευκόλυνση εισόδου του συντηρητή της εταιρείας σε
όλους τους προστατευόμενους από το σύστημα χώρους.
Η συντήρηση καλύπτει όλα τα υλικά που έχουν εγκατασταθεί από την εταιρεία, όπως αυτό αποδεικνύεται
από τα παραστατικά πώλησης που εξέδωσε και μόνο.
Β. Ευθύνη εταιρείας
Η εταιρεία κατά τη εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου συντήρησης, ευθύνεται μόνο για τις θετικές ή
αποθετικές ζημιές του πελάτη ή τρίτων που θα προέλθουν αποκλειστικά από υπαίτια συμπεριφορά της
ιδίας ή των προστεθέντων από αυτήν προσώπων.
Η εταιρεία θα πρέπει να καλύπτεται ασφαλιστικά για την αστική της ευθύνη βάσει Συμβολαίου Γενικής
Αστικής με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, που θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά. Επιπλέον
στο συμβόλαιο θα πρέπει να ορίζονται τα παρακάτω όρια αποζημίωσης:
α. Για σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης), μέχρι το ποσό των 75.000,00 €
β. Για υλικές ζημιές σε αντικείμενα που ανήκουν σε Τρίτους (για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που
έχουν την ίδια αιτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων) μέχρι το ποσό των 75.000,00 €
γ. Για κάθε ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό παθόντων ή ζημιωθέντων (αθροιστικά, για
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) μέχρι το ποσό των 225.000,00 €
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης εταιρείας για περισσότερα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά την
διάρκεια της ισχύος του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αθροιστικά για σωματικές βλάβες και
υλικές ζημιές), μέχρι το ποσό των 225.000,00€.
Ετήσια

προϋπολογισθείσα

δαπάνη:

600,00€

μη

συμπεριλαμβανομένου

του

ΦΠΑ

(744,00

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.
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Συντήρηση ανελκυστήρων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Η συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου στέγασης και λειτουργίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας – Θράκης επί της οδού Αριστοτέλους 16 στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει :
1. Την εργασία προληπτικής συντήρησης και επισκευών, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες
ημέρες (πλην Σαββάτου) και ώρες 08:00-15:00.
2. Την εργασία αποκατάστασης βλαβών, κατά τις ώρες 08:00-21:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις
αργίες.
3. Την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε υλικού των ανελκυστήρων (ακόμη και αυτού του
κινητήριου μηχανισμού και του ιμάντες κίνησης). που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι
φυσιολογική είτε οφείλεται σε κακή κατασκευή είτε σε λάθος Τεχνικού του Συντηρητή είτε σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην κακής χρήσης, βανδαλισμού, σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας.
4. Ασφάλεια ατυχημάτων, ως εξής για κάθε ανελκυστήρα:
•

Για υλικές ζημιές 300.000,00 €

•

Για ατομικές βλάβες ενός (1) ατόμου 150.000,00 €

•

Για ομαδικό ατύχημα 440.000,00 €

Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήματά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να
εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων
από ειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο
των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων των
ανελκυστήρων, για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας, στην
οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση των ανελκυστήρων εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και
απορρύθμισης των διατάξεων και εξαρτημάτων αυτών. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες και
την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς
επίσης τον καθαρισμό και λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες
της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή διατάξεων.
Στις υποχρεώσεις της συντήρησης συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:
α)

Λάδωμα, γρασάρισμα οδηγών θαλάμων και αντίβαρων.

β)

Καθάρισμα όλων των τροχαλιών όπου υπάρχουν γρασαδόροι.

γ)

Λάδωμα όλων των μικρών τροχών, όπως του οροφοδιαλογέα και των ηλεκτρικώνκλειδαριών.

δ)

Καθαριότητα μηχανοστασίων, φρεατίων και θαλάμων.

ε)

Έλεγχος και ρύθμιση συρματόσχοινου.
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στ) Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτροφρένου.
ζ)

Έλεγχος και ρύθμιση στάσεων.

η)

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα και μειωτήρα.

θ)

Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού.

Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:
α)

Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και από την
Υπηρεσία Βιομηχανίας της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο να αναγράφονται τα
στοιχεία των ανελκυστήρων των οποίων αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση.

β)

Βιβλίο ημερολόγιο αριθμημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι
συντηρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε ημέρα.

γ)

Ο συντηρητής οφείλει με την κατάθεση της υπογραφής της σύμβασης να γνωστοποιήσει με
υπεύθυνη δήλωση στην Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) τη σύνθεση των
συνεργείων που θα χρησιμοποιεί για τη συντήρηση, η οποία σύνθεση να είναι σύμφωνη με την παρ.
3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Φ.Α./9.2/οικ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/22-12-20085, τ. Β) Κ.Υ.Α. Ο
συντηρητής οφείλει να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού όπου να αναγράφεται ο
ασφαλιστικός φορέας του κάθε ασφαλισμένου. Κάθε μεταβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή
στην Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) με υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή.

δ)

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ίδιος ή το ειδικευμένο
συνεργείο του, να προβαίνει χωρίς άλλη υπόμνηση από μέρους της Διοίκησης 3ης της Υγειονομικής
Περιφέρειας (Μακεδονίας) στη λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών λεπτομερειών
του ανελκυστήρα και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας, μια φορά τουλάχιστο την εβδομάδα εκτός
Κυριακών και εορτών.

ε)

Δύο φορές τουλάχιστον το μήνα οφείλει ο ίδιος αυτοπροσώπως να προβαίνει στην συντήρηση με
επιθεώρηση του ανελκυστήρα, στη ρύθμιση, λίπανση και καθαρισμό των διαφόρων μηχανημάτων
και εξαρτημάτων. Ειδικότερα πρέπει να εκτελούνται όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Β.Δ. 37/1966.

ζ)

Ακόμη ο συντηρητής οφείλει να έχει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών
όλο το 24ωρο και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση από μέρους της Διοίκησης 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) και να αποστέλλει ειδικό συνεργείο για την αποκατάσταση
των παρουσιαζόμενων βλαβών επείγουσας φύσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν
του 6ωρου, η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) διατηρεί το δικαίωμα να
αποταθεί σε άλλο τεχνίτη κατά την κρίση της.
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η)

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους γ, δ, ε και ζ

θα

αναγράφονται στο ημερολόγιο βιβλίο χωριστά. Ειδικότερα, θα γράφονται όλες οι περιοδικές
συντηρήσεις, οι επιθεωρήσεις, οι υποδείξεις, οι αλλαγές εξαρτημάτων κτλ., οι οποίες θα
υπογράφονται από τον επικεφαλής του εκτελούντος συνεργείου και θα θεωρούνται από την Τεχνική
Υπηρεσία της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας). Με ποινή την απόρριψη
της δαπάνης εκτέλεσης εργασίας ή μηνιαίου μισθώματος, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου
βιβλίου είναι υποχρεωτική για τον συντηρητή.
θ)

Ανεξάρτητα με τις εγγραφές στο ημερολόγιο βιβλίο

που προβλέπονται από την προηγούμενη

παράγραφο, ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί και έγγραφα την Διοίκηση 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Μακεδονίας) για κάθε απαιτούμενη αλλαγή εξαρτήματος ή μηχανισμού, ανεξάρτητα
από το ύψος της δαπάνης και να παίρνει την σχετική έγκριση πριν προχωρήσει στην αγορά και
τοποθέτηση του ανταλλακτικού. Οι φθορές που δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε αμέλεια
ή κακή συντήρηση, κατά την κρίση της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), θα
επιδιορθώνονται από τον ίδιο συντηρητή, απροφάσιστα και χωρίς αναβολή με δικές του δαπάνες.
Οι δαπάνες εργασίας αντικατάστασης ή και επισκευής οποιουδήποτε εξαρτήματος του ανελκυστήρα
βαρύνουν τον συντηρητή.
ι)

Ο συντηρητής ευθύνεται, σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για την πιστή τήρηση και
εφαρμογή των κείμενων Νομοθετικών ή Αστυνομικών διατάξεων και την ειδοποίηση των οικείων
Υπηρεσιών σε περίπτωση ανάληψης ή διακοπής της συντήρησης.

ια) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα, που οφείλεται σε παράλειψη του
συντηρητή ή των συνεργείων του, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το συντηρητή που είναι
υποχρεωμένος να αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από
το ατύχημα ή τη ζημιά, θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα ειδοποιηθεί η Διοίκηση 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) για αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει
στην – τυχόν – δίκη, εφ’ όσον βέβαια του ανακοινωθεί έγκαιρα, και να αναλάβει αυτός το δικαστικό
αγώνα και την όλη δικαστική δαπάνη.
ιβ) Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί μέσα σε έξι (6) ώρες σε τυχόν κλήση για
αποκατάσταση βλάβης υπόκειται σε ποινική ρήτρα 30 € / ώρα. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν
τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της σύμβασης, μπορεί η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας) να τον κηρύξει έκπτωτο.
ιγ) Με την έναρξη περιόδου μίσθωσης της σύμβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει τον
συντηρούμενο ανελκυστήρα για τα παρακάτω: 1.Υλικές ζημιές, 2.Σωματική βλάβη για μεμονωμένο
ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική
οδύνη), 3. Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα.
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Επίσης ο συντηρητής οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
θα προέκυπτε στο προσωπικό του.
ιδ) Υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν κατοχή κινητού τηλεφώνου για ανεύρεσή τους σε
περίπτωση άμεσης ανάγκης.
ιε) Πέρα των ως άνω ρητά αναφερόμενων υποχρεώσεων ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τηρεί
όσα απορρέουν από τις υπ’ αριθμ. Οικ. Φ9.2./29362/1957 ΦΕΚ 1797/Β΄/21.12.2005 και
Οικ.Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425

ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την

εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.240,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.

Πιστοποίηση ανελκυστήρων
Οι προς πιστοποίηση ανελκυστήρες είναι οι ακόλουθοι:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ

1

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Α’ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

7 (από ισόγειο έως 6ο όροφο)

2

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Β’ (ΔΕΞΙΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

8 (από ισόγειο έως 7ο όροφο)

που βρίσκονται στο κτήριο στέγασης και λειτουργίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και της 4ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας–Θράκης επί της οδού Αριστοτέλους 16 στη Θεσσαλονίκη.
Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη: 600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

(744,00

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.

Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κεντρικού συστήματος ψύξης – θέρμανσης
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει δύο (2) τακτικές συντηρήσεις του συστήματος κατά την διάρκεια του
έτους, καθώς και κλήσεις για αντιμετώπιση βλαβών.
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Να τηρηθεί αυστηρά και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών 3ης και 4ης
ΔΥΠΕ η εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.19957 της 20-03-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "Λήψη
μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση
κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας"
Οι τακτικές συντηρήσεις αναλύονται ως εξής:
1. Τακτική συντήρηση χειμερινής περιόδου, που διενεργείται στην αρχή της χειμερινής περιόδου
(Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) και περιλαμβάνει καθαρισμό λέβητα, καυστήρα, ρύθμιση διακοπτών νερού
(απομόνωση του ψύκτη), έλεγχο και λίπανση όλων των συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου κατασκευής (σε περίπτωση μη υπάρξεως οδηγιών η συντήρηση/φροντίδα θα γίνεται με
βάση την εμπειρία του συντηρητή σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις), έκδοση κάρτας καυσαερίων.
2. Τακτική συντήρηση θερινής περιόδου – έλεγχος τοπικών κλιματιστικών μονάδων. Ο έλεγχος
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο δηλαδή μαζί με την χειμερινή τακτική συντήρηση (Σεπτέμβριο –
Οκτώβριο) και επιπλέον στην αρχή της θερινής περιόδου και περιλαμβάνει καθαρισμό φίλτρων, έλεγχο
ανεμιστήρα, διακόπτη νερού, αποχετεύσεως της μονάδας, λίπανση όπου απαιτείται, ρύθμιση στομίων
προσαγωγής.
3. Έκτακτες βλάβες: Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των παραπάνω συντηρήσεων και ελέγχων
επισημανθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασίας επισκευής ή αντικατάστασης κάποιου οργάνου ή συσκευής, θα
επακολουθήσει επιστολή του συντηρητή σχετικά με την τεχνική πρόταση και την προκύπτουσα δαπάνη
και εφόσον αυτή εγκριθεί, θα εκτελεστεί στη συνέχεια η εργασία το συντομότερο δυνατό.
4. Έκτακτες κλήσεις: Σε περίπτωση που σημειωθεί βλάβη ή πρόβλημα στη λειτουργία της εγκατάστασης,
η επέμβαση θα γίνεται εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, τηλεφωνικά ή τηλεομοιοτυπικά στο
συντηρητή και η αποκατάσταση θα είναι άμεση, εφόσον απαιτείται παρέμβαση ρύθμισης ή επισκευής
μικρής έκτασης χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη εκτέλεσης
εργασίας εκτεταμένης επισκευής ή αντικατάστασης κάποιου οργάνου ή συσκευής, θα επακολουθήσει
επιστολή του συντηρητή με την τεχνική πρόταση και την προκύπτουσα δαπάνη και εφόσον αυτή
εγκριθεί, θα ακολουθήσει αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατό.
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Λέβητας Καυστήρας
Για τη συντήρηση του λέβητα θερμού νερού ικανότητας 500.000 Κ.cal/h περίπου της BUDERUS και τον
ανάλογο καυστήρα ΜΑΝ θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
• Γενικό service καυστήρα-καθαρισμός
• Γενικό service λέβητα – καθαρισμός
• Έλεγχος διαρροών σε όλο το κύκλωμα
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• Έλεγχος όλων των οργάνων του δικτύου (κυκλοφορητές, φίλτρα, βάνες, εξαεριστήρες, αυτοματισμοί
κ.λ.π.)
• Λειτουργία του λεβητοστασίου για ρύθμιση και έλεγχο όλων των παραμέτρων λειτουργίας.
Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCU) ψευδοροφής
Γενικός έλεγχος σε 96 μονάδες FCU όλων των εξαρτημάτων:
• ανεμιστήρα,
• αποχέτευσης,
• καθαρισμός στοιχείων εναλλακτών και χημικός,
• δικτύου παροχής νερού,
• βάνες,
• ρακόρ,
• ηλεκτρικών επαφών,
• καναλιών προσαγωγής νωπού και ό,τι άλλου απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Ανεμιστήρες κυκλώματος απαγωγής
Γενικός έλεγχος 26 μονάδων απαγωγής και καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων:
• ανεμιστήρα,
• κινητήρα,
• ηλεκτρικών επαφών και ό,τι άλλου απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Αεροκουρτίνα, Κλιματιστικά μηχανήματα αυτόνομα τύπου split και επιδαπέδιο κλιματιστικό(ντουλάπα)
Η συντήρηση της αεροκουρτίνας των τεσσάρων κλιματιστικών τύπου split καθώς και του ενός
κλιματιστικού μηχανήματος (ντουλάπα) που βρίσκονται στους χώρους του 2ου και 7ου ορόφου, θα γίνεται
δύο φορές το χρόνο κατά την τακτική συντήρηση χειμερινής και θερινής περιόδου (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο
και Μάρτιο αντίστοιχα) και περιλαμβάνει τη συντήρηση-service, καθώς και χημικό και αντιμικροβιακό
καθαρισμό.
Απαιτείται ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ καθαρισμός (με χρήση κατάλληλων προστατευτικών μέσων σε ανοιχτό
αεριζόμενο χώρο) όλων των φίλτρων των κλιματιστικών συσκευών. Τα φίλτρα θα αφαιρούνται και θα
καθαρίζονται τουλάχιστον 2 φορές ανά σεζόν αλλά και επιπλέον αν απαιτηθεί ανάλογα με την χρήση
και τις υποδείξεις των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές άνευ επιπλέον χρέωσης.
Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (3.100,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
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ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.

Συντήρηση του υδροδοτικού συγκροτήματος
Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης του υδροδοτικού συγκροτήματος στο κτήριο στέγασης και
λειτουργίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας–Θράκης στην Αριστοτέλους 16 –
Θεσσαλονίκη.
Περιλαμβάνει δύο (2) συντηρήσεις ανά έτος για:
•

Έλεγχο και ρύθμιση πρεσσοστάτη (πίεση εκκίνησης και πίεση παύσης)

•

Έλεγχος και πλήρωση δοχείου διαστολής

•

Έλεγχος και λίπανση στεγανού αντλίας

•

Έλεγχος και καθάρισμα εξωτερικής φτερωτής

•

Αλλαγή πυκνωτή [μία (1) φορά τον χρόνο].

Ετήσια

προϋπολογισθείσα

δαπάνη:

500,00€

μη

συμπεριλαμβανομένου

του

ΦΠΑ

(620,00

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.

Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Συναγερμών

Συντήρηση – Επισκευή έξι (6) συστημάτων Συναγερμού του Κτιρίου Διοίκησης της 3ηςΥΠΕ (Μακεδονίας)
και της 4ης ΥΠΕ (Μακεδονίας-Θράκης) επί της οδού Αριστοτέλους 16.
Για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των έξι (6) συστημάτων συναγερμού, η «εταιρεία» θα παρέχει την
υπηρεσία του Service on call με την διάθεση τεχνικού στον χώρο των ∆ιοικήσεων της 3ης και της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας όλο το 24ωρο για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν.
Στην εν λόγω τιμή συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια δαπάνη προληπτικής συντήρησης και επισκευής για τα
συστήματα συναγερμού. Η δαπάνη των εργατικών βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι η
δαπάνη υλικών και το κόστος εργασιών για την περίπτωση έκτακτης επισκευής βλάβης του συστήματος, η
οποία οφείλεται σε επέμβαση στο σύστημα από τρίτα πρόσωπα εκτός των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων
της εταιρείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε κακή χρήση βαρύνει τη ∆ιοίκηση της 3ηςΥΠΕ(Μακεδονίας)
και τη ∆ιοίκηση της 4ηςΥΠΕ (Μακεδονίας-Θράκης) αναλογικά. Είναι καθήκον των Υγειονομικών
Περιφερειών να πληροφορεί την εταιρεία αν το σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα δυσλειτουργίας. Τα
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συστήματα συναγερμού θα συνδεθούν με τον 24ωρο Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας, στον οποίο θα
καταγράφονται η ακριβής ώρα και το είδος κάθε συναγερμού (διάρρηξη, πυρκαγιά, προσωπική απειλή,
επαναφορά συστήματος ΟΝ OFF) που προέρχεται από τα συστήματα αυτά καθώς και τυχόν βλάβες
(έλεγχος επικοινωνίας με Κ.Σ. (τεστ), πτώση μπαταρίας). Οι ∆ιοικήσεις της 3ης και 4ης ΥΠΕ θα παραδώσουν
γραπτές εντολές στην «εταιρεία» προς άμεση εκτέλεση τους από αυτή σε περίπτωση συναγερμού των
συστημάτων καθώς και κατάλογο εξουσιοδοτημένων ατόμων με τα τηλέφωνα τους. Προκειμένου να
συνδεθούν τα συστήματα συναγερμού με τον Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας και να παρέχεται η παρούσα
υπηρεσία απαιτείται 24ωρη λειτουργία της τηλεφωνικής σύνδεσης. Οι ∆ιοικήσεις της 3ης και της 4ης ΥΠΕ
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες γι’ αυτό ενέργειες προς τον Ο.Τ.Ε.
ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για εξασφάλιση τηλεφωνικής γραμμής και να καταβάλει όλες τις σχετικές
δαπάνες, ώστε η τηλεφωνική γραμμή να λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο. Για τον έλεγχο καλής λειτουργίας
της τηλεφωνικής γραμμής ο Κεντρικός Σταθμός διενεργεί καθημερινό έλεγχο (Test Call).
Η Υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης εκτελείται με ασυρματοφόρο όχημα της εταιρείας 365 ημέρες το
χρόνο από τις 22: 00 έως 06:00. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με ασύρματο VHF, σύστημα τηλεματικού
εντοπισμού θέσης μέσω GPS, σύνδεση κινητού τηλεφώνου, φωτεινή σήμανση, σειρήνα εκφοβισμού,
πυροσβεστήρα και φακό ισχυρής δέσμης. Το όχημα θα επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που το Κέντρο
Λήψης Σημάτων της εταιρείας λάβει σήμα συναγερμού. Ειδικά εκπαιδευμένοι φύλακες προβαίνουν στις
κατάλληλες ενέργειες σε όλες τις περιπτώσεις.
Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη: 967,74€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.200,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης (διάρκειας ενός (1) έτους συν
ένα (1) έτος παράτασης κατά προϋπολογισμό) ανέρχεται στα 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επωμιστούν εξ ημισείας οι δύο Υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολική Αξία
Συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ

Ημερομηνία,……../……../2020

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική
Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

α/α

Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

1
2
…

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το
οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης
της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην
υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά
την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣ
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Επώνυμο:

Τηλ:
Οδός
Αριθ:
:
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΤΚ:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην επαναπροκήρυξη πρόσκληση ενδιαφέροντος με αντικείμενο την συντήρηση και επισκευή των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κτηρίου Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης, με ατομική μου
ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
απολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςαπόφασης
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και
κα 3 της
απόφασης-πλαίσιο
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.
3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
0/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
• Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές
επιχειρηματι
του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
• Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
σ
του ανταγωνισμού.
• Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά
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•

•

•
•

•
•
•
•

το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46
του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσιάς
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση.
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του συμμετέχοντα είναι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ

•

Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016

•

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
Διαγωνισμού
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης εφόσον επιλεγούν

•
•

Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες

•

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Επώνυμο:

Τηλ:
Οδός
Αριθ:
:
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΤΚ:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην επαναπροκήρυξη πρόσκληση ενδιαφέροντος με αντικείμενο την συντήρηση και επισκευή των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κτηρίου Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης, με ατομική μου
ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
•

έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

•

οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

•

όλα τα μέρη των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

•

ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών
συντήρησης.

•

oιι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως
αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή
(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία
Υπηρεσ του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
τ
με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
ν
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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