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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
41395/19-10-2017 απόφαση των Διοικητών της 3ης και 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, και
προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του
υδροδοτικού συγκροτήματος του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 16,
όπου στεγάζονται η 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) και 4η ΥΠΕ (Μακεδονίας-Θράκης), συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με την
πρόβλεψη ετήσιας παράτασης, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΦΟΡΕΑΣ
3η ΥΠΕ
4η ΥΠΕ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
300,00€
300,00€

ΜΕ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ
300,00€
300,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
600,00€
600,00€

προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά προς την Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας),
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος
Α΄.
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις υπ.αριθμ. 37044/18-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΜ2ΚΟΡΕΠ-0ΛΓ
Κ.Α.Ε.0879.01) και 38486/19-09-2017 (ΑΔΑ:62ΤΗΟΡ1Ο-Σ47 Κ.Α.Ε. 0879.01) Αναλήψεις
Υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης συνολικής δαπάνης 1.200,00 €.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας):


έντυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη ή



ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fmavidou@3ype.gr .

Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 02-11-2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα
Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)
(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της
Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23, Θεσσαλονίκη  2313320587.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Όροι για την διενέργεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Α. Υποχρεώσεις συντηρητού
Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει δύο (2) τακτικές συντηρήσεις του συστήματος κατά την
διάρκεια του έτους, καθώς και κλήσεις για αντιμετώπιση βλαβών.
Τακτικές συντηρήσεις:
Οι τακτικές συντηρήσεις αναλύονται ως εξής:
(α) Τακτική συντήρηση χειμερινής περιόδου, που διενεργείται στην αρχή της χειμερινής
περιόδου και
(β) Τακτική συντήρηση θερινής περιόδου – που διενεργείται στην αρχή της θερινής
περιόδου.
Επίσης στην υποβληθείσα προσφορά καθώς και στην σύμβαση, πρέπει να υπάρχει
πλήρης περιγραφή των εργασιών συντήρησης (π.χ. ρύθμιση νερού, λίπανση αντλίας
κλπ) ούτως ώστε να είναι εφικτό εάν απαιτηθεί να γίνεται έλεγχος της διαδικασίας από
τεχνικό της 3ης ή 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης
Έκτακτες βλάβες:
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των παραπάνω συντηρήσεων 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.
Έκτακτες κλήσεις:
Σε περίπτωση που σημειωθεί βλάβη ή πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος, η
επέμβαση θα γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 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 προσφορά και την προκύπτουσα
δαπάνη και εφόσον αυτή εγκριθεί, θα ακολουθήσει αποκατάσταση της βλάβης το
συντομότερο δυνατό.

