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Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

προκειµένου να

προχωρήσει στην αποκατάσταση της κεραµοσκεπής στο ΚΥ Κουφαλίων, σύµφωνα µε
τους όρους που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο παράρτηµα ,αρµοδιότητας της 3ης
∆ΥΠΕ (Μακεδονίας),προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο κι ενδιαφέρονται
να

καταθέσουν

έγγραφη

οικονοµική

προσφορά

στη

∆ιοίκηση

της

3ης

ΥΠΕ

(Μακεδονίας),Αριστοτέλους 16, τκ 546.23,Θεσσαλονίκη.
Η Πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει συµφωνα µε τις υπ αριθµ. 14844/26-042017(Α∆Α:7KΠΣΟΡΕΠ-Ν11, ΚΑΕ:1439.01) & 14845/26-04-2017 (Α∆Α:7ΝΩΦΟΡΕΠΡΟΙ, ΚΑΕ:0863.01)
Γλώσσα :Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών 24-05-2017 και ώρα 14:00 π.µ. στο
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας),
έντυπα στην ταχυδροµική διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τµήµα Προµηθειών
της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη

2313320529

Ο ∆οικητής της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας)

Γεώργιος Κ. Κίρκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της κεραµοσκεπής στο ΚΥ Κουφαλίων
είναι οι ακόλουθες:
Αποµάκρυνση και αντικατάσταση των φθαρµένων /κατεστραµµένων κεραµιδιών
(περίπου 160 κεραµίδια και 10 κορυφές-καβαλάρηδες), ο έλεγχος των κορφιάδων και η
στερέωση µε τσιµεντοκονία (λάσπη ) των κορυφών –καβαλάρηδων που έχουν
αποκολληθεί , η αντικατάσταση των λαµαρινών στους αύλακες απορροής (ντερέδες) της
στέγης µε νέες (λαµαρίνα χρώµατος κεραµιδί ηλεκτροστατικής βαφής), η αντικατάστασηδιαµόρφωση της εσωτερικής υδρορροής στο τµήµα της εγκιβωτισµένης στέγης άνωθεν
της εισόδου του κτιρίου του ΚΥ Κουφαλίων µε µεταλλική λαµαρίνα,το τσιµεντάρισµα και
η στεγανοποίηση (επάλειψη µε τσιµεντοειδές ελαστοµερές σφραγιστικό- συγκολλητικό
υλικό ) των βάσεων του ηλιακού θερµοσίφωνα που είναι εγκατεστηµένος στην
εξεταζόµενη στέγη και της λάσπης στερέωσης των κορυφών της. Για τις παραπάνω
εργασίες απαιτείται εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν
έντεχνα και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή
ατυχηµάτων ,ενώ σε καµία περίπτωση το κτίριο δεν πρέπει να µείνει εκτεθειµένο στις
καιρικές συνθήκες.

Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος
διαγωνισμού και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα:
α) Ότι διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό
εξοπλισμό για την εκτέλεση της προμήθειας και των απαραίτητων εργασιών.
β) Ότι έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Κουφαλίων, έχει
επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις και τους χώρους όπου πρόκειται να εκτελεστούν οι
εργασίες και έχει λάβει πλήρη γνώση των βλαβών και της υφιστάμενης κατάστασης σε
ό,τι αφορά την ξύλινη κεραμοσκεπή του κτιρίου.
γ) Ότι έχει πλήρη γνώση των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την
επισκευή της κεραμοσκεπής στο Κέντρο Υγείας Κουφαλίων και, εφόσον τελικώς
κατακυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισμός, θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του
σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

δ) Ότι εγγυάται για το σύνολο των υλικών που προσφέρει, καθώς και των παρεχόμενων
υπηρεσιών για την αποκατάσταση της ξύλινης κεραμοσκεπής του Κέντρου Υγείας
Κουφαλίων για διάστημα τριών (3) ετών.
ε) Ότι θα εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός διαστήματος εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

2) Την περίληψη όρου που αφορά σε μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις – ατυχήματα: «Ο
Προμηθευτής - ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου
τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα
οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική
ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών για
την επισκευή της ξύλινης κεραμοσκεπής, ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. Σε περίπτωση
ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του
Προμηθευτή ή στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας ή γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους,
εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των αναφερόμενων υποχρεώσεων του
Προμηθευτή ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει
αποκλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή
όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν».

3) Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν τον όρο:
«Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 1501-03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

4) Την περίληψη όρου που αφορά σε εγγυήσεις:
«Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 3 έτη. Η εγγύηση καλύπτει
την 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) σε περίπτωση ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών
χαρακτηριστικών των υλικών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά ή/ και για
όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών μη οφειλόμενων στη συνήθη χρήση.

Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω αστοχίες ή/και βλάβες ή/και ασυμφωνίες, ο
Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της 3ης
Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα των
υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα.
Σε κάθε περίπτωση η 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) διατηρεί το δικαίωμα να αποκαθιστά τις
από υπαιτιότητα του Προμηθευτή αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος
του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την
αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που
θα του έχει δοθεί έγγραφα.»

