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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θεσσαλονίκη, 23.08.18
Αρ. Πρωτ.: 30737
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόµενο

Τµήµα Προµηθειών
Πληρ: ∆ηµοτζίκη Σωτηρία
Τηλ.: 2313 320537
Fax: 2310252487
E mail: sdimotziki@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ. 29212/06-08-2018 κοινή απόφαση των ∆ιοικητών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
και 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης και προκειµένου να προχωρήσει στην ανάθεση της
υπηρεσίας της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του κτηρίου στέγασης και
λειτουργίας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) και της 4ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας – Θράκης)που
βρίσκετι επί της οδού Αριστοτέλους 16, µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
περίπου 1.260.00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (630,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
για κάθε ∆ΥΠΕ), προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόµενους δραστηριοποιούνται
στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην ∆ιοίκηση της
3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τα
όσα αναφέρονται στο παράρτηµα Α’
Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου µε την ένδειξη: ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16.
Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε τις α) υπ΄αρ. 26370/12-072018(Α∆Α:7∆Ξ9ΟΡΕΠ-ΚΑ2,Κ.Α.Ε:0879.01)
(Α∆Α:ΩΕΕΓΟΡ1Ο-Γ8Ρ,Κ.Α.Ε:0879.01)

και

Αποφάσεις

β)

υπ΄αρ.

Ανάληψης

28402/12-07-2018
Υποχρέωσης

και

δέσµευσης πίστωσης συνολικής δαπάνης 1.260,00 €(συµπ/νου Φ.Π.Α).
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από την επισυναπτόµενη Υπεύθυνη δήλωση της
παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Παράρτηµα Β΄), 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
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φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης».

Γλώσσα: Ελληνική
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης
Υγειονοµικής

Περιφέρειας

(Μακεδονίας)

έντυπα

στην

ταχυδροµική

διεύθυνση

Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών 05/09/2018 και ώρα 14:00µµ
Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά από 07:30 πµ. έως 14:30 µµ. από το Τµήµα
Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας

(Μακεδονίας) στο

τηλέφωνο: 2313 320537.

Ο ∆ιοικητής της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας)

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Όροι για την διενέργεια του διαγωνισµού
Υποχρεώσεις συντηρητή

1.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 ηλεκτρικών
κλειδαριών.
δ) Καθαριότητα µηχανοστασίων, φρεατίων και θαλάµων.
ε) Έλεγχος και ρύθµιση συρµατόσχοινου.
στ) Έλεγχος και ρύθµιση ηλεκτροφρένου.
ζ) Έλεγχος και ρύθµιση στάσεων.
η) Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα και µειωτήρα.
θ) Έλεγχος και ρύθµιση φωτισµού.

2. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
παρακάτω:

συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα

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 να καταθέσει µαζί µε την προσφορά πρωτότυπο ή
αντίγραφο νόµιµα επικυρωµένου πιστοποιητικού EN ISO 9001:2008 µε πεδίο
εφαρµογής την «Επισκευή και Συντήρηση Ανελκυστήρων».
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δ)Ο συντηρητής οφείλει µε την κατάθεση της υπογραφής της σύµβασης να
γνωστοποιήσει µε υπεύθυνη δήλωση στην ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) µε υπεύθυνη δήλωση
του συντηρητή.
ε) 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
∆ιοίκησης 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.
στ) ∆ύο 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.∆. 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκηση 3ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) διατηρεί το δικαίωµα να αποταθεί σε άλλο
τεχνίτη κατά την κρίση της.
η) Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις προηγούµενες παραγράφους γ, δ, ε
και στ 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 ∆ιοίκησης 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
∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκηση 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας) για αγωγή αποζηµίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέµβει στην –
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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 ∆ιοίκηση 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
χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη).

και

της

3. Σωµατική βλάβη για οµαδικό ατύχηµα.
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) Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά
τιµοκατάλογο ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει µέχρι τη λήξη της σύµβασης , καθώς
και κόστος εργατοώρας στην περίπτωση αποκατάστασης βλαβών.
ιε) Υποχρεούνται οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν κατοχή κινητού τηλεφώνου για
ανεύρεσή τους σε περίπτωση άµεσης ανάγκης.
ιστ) 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.
Με την υπογραφή της σύµβασης η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , ίση µε το 5% της αξίας της χωρίς τον ΦΠΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

]
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου (Εmail):

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 µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
2) Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την ανάθεση……….………………………………….
3) ∆εν έχω καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

7) Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
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8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016

9)

Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόµου

Ηµεροµηνία:

Ο/Η ∆ηλ………

(Υπογραφή)

(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.

