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4η.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
09/17

ΦΟΡΔΑ: ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Αρμόδιος σπάλληλος:Δλεσθεριάδης Παύλος
ΣΗΛ.: 25513-53423
FAX : 25513-53409
ΓΡΑΓΑΝΑ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ Σ.Κ.: 68100

ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖΠ YΞ. ΑΟΗΘΚ. 09/17

ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΞΗΠΘΔΖΠ &
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ
(Θσδηθόο CPV: 50710000-5)

ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ
ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΞΟΑΜΖΠ: 128.654,52€ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ
ΦΞΑ.
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ : ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ: ΑΓΑ: 6ΟΘ14690Υ3-ΙΟ - ΑΟ.ΓΔΠΚ. 928/0

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ

4Ζ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ
ΑΟΣΖ :

Aξ. Γηαθήξπμεο:

Ξξνϋπνινγηζκόο:
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΒΡΟΤ
09/17

128.654,52€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Ξ.Α.

ΑΔΑ: ΩΥΕΔ4690Ω3-Β41
Ραμηλόκεζε θαηά
CPV (Θνηλό ιεμηιόγην
γηα ηηο δεκόζηεο
ζπκβάζεηο)
ζύκθσλα κε ηνλ
Θαλνληζκό (ΔΘ)
213/08
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ΘΥΓΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΗΓΝΠ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Ώξα & Ζκεξνκελία
δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνύ :

50710000-5

ΞΑΟΑΠΘΔΖ
26/05/2017
11:00 π.κ.

Ξιεξνθνξίεο : Διεπζεξηάδεο Ξαχινο
Ρει : 25510 53423
Fax : 25510 53409
Γηε ύζπ λ ζε : Γξαγάλα, 68100, Αιεμ/πνιε
Δ- mail: pelefteriadis@pgna.gr

ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ
Έρνληαο ππφςε
Ρηο δηαηάμεηο όπσο ηζρύνπλ:
1. ηεο Νδεγίαο 2004/24/ΔΘ θαη 2004/25/ΔΔ ηεο 26 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
2. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
4. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
5.
ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»
6. ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 1989
(L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο
Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)»,
7. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»
8. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»
9. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
10. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
11. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
12. ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
13. ηνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
14. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»
15. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15
16. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
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17. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
18. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
19. ηεο κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ »1
20. ηεο κε αξ. Ξ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
“Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.),
21. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ.
22. Ρελ απφθαζε 16820/2-9-10 ηνπ θππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΘ 1515Β/7-9-2010) «Θαζνξηζκφο
εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο 23779
(ΦΔΘ 1996 Β/24-12-2010), 1500 (ΦΔΘ134 Β /9-2-2011) θαη 7546 (ΦΔΘ 920Β/23-5-2011) θαη ηζρχεη.
23. Ρελ ΘΑ Αξηζκ. K1−802 Θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ινηπψλ
ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο γηα ηε ζχζηαζε Δηαηξεηψλ ησλ
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Νηθνλνκηθψλ − Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο − Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο − Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
24. Ρελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-11 (ΦΔΘ 2540Β) ηνπ ππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
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Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ
κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε, ηελ

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ».
25. Ρελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-11 (ΦΔΘ 2540Β) ηνπ ππνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο
θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ δηεμαγσγή δεκφζησλ
δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε, ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή
έξγσλ».
26. Ρελ πνπξγηθή απφθαζε κε αξ. 11081/14.12.11 «Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε
δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Λ. 3580/07»
(ΦΔΘ2957/23.12.2011).
27. Ρελ ππ. αξηζκ. Θ3/Γ.Π15/15-05-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ.

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ
Αλνηθηή Ζιεθηξνληθή Γηαπξαγκάηεπζε κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη αληηθείκελν ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ
(3) κελψλ.
Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
Ρπρφλ αηηήκαηα ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξηψλ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθηπαθήο πχιεο.
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/13
(ΦΔΘ/Α/29-05-2013), ζην άξζξν 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ/Β/2677/21-102013) «Ρερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,ζην Ξ.Γ. 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Ξ.Γ.118/07.
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ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Ζ Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.
gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ΞΓΛΔ – ΦΝΟΔΑΠ
Ξ.Γ.Λ.ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖΠ
Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ

ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΡΖ
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΡΝ
ΔΠΖΓΖΠ

ΔΛΑΟΜΖΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ
ΞΝΒΝΙΖΠ

ΡΟΗΡΖ

ΡΟΗΡΖ
16-05-2017
18:00κ.κ.

16-05-2017

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΞΑΟΑΠΘΔΖ
26/05/2017
11:00 π.κ.

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΡΥΛ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

ΞΑΟΑΠΘΔΖ
26/05/2017
ψξα 11:30 π.κ.

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα.
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο
θαη εάλ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί εληχπσο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο .Α.
Ξ1/2390/2013 επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
Tα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013
πξνζθνκίδνληαη δε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Γ.Λ.Έβξνπ – Φνξέαο Ξ.Γ.Λ.Αιέμ/πνιεο
Γξαγάλα 68100 Αιεμ/πνιε.
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Α Ξ1-2390/2013 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». Ζ απνζθξάγηζε
ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη , φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη
Ξξνκεζεπηέο) απαηηείηαη:
1. λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
2. λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. - Γηαδηθηπαθή Ξχιε www.promitheus.gov.gr)
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο, αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο:
α) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:
Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη κε
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα
TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε
εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ
ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ
ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ
θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην
Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ
απνζηέιινληαο:
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο
απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Ξαξάξηεκα IX Β γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Ξαξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ.
60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν,
πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν)
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
β) Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
Ππζηήκαηνο.
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γ) Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη
ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ.
πνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηελ άλεπ φξσλ απνδνρή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε
παξνχζα δηαθήξπμε δηαπξαγκάηεπζεο.
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Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί ζηηο 16-05-2017 γηα δεκνζίεπζε ζηηο παξαθάησ
Διιεληθέο εθεκεξίδεο:
Α) ΖΚΔΟΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ:
1. ΛΑΡΔΚΞΝΟΗΘΖ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΥΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΥΛ
Β) ΖΚΔΟΖΠΗΔΠ ΡΝΞΗΘΔΠ ΛΝΚΝ:
1. ΓΛΥΚΖ 2. ΔΙΔΘΔΟΖ ΘΟΑΘΖ 3. ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΠ ΡΖΠ ΘΟΑΘΖΠ 4. ΚΔΘΝΟΗΝΠ
Πην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο, γηα δεκνζίεπζε ζηηο 1605-2017.
Πηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα δεκνζίεπζε ζηηο 16-05-2017.
Πηα Δπηκειεηήξηα Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Αιεμ/πφιεο θαη ζηνλ ΔΝΚΚΔΣ.
Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηήζεθε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. Φνξέαο Λνζνθνκείν Αιεμ/πνιεο - Ξξφγξακκα Γη@χγεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ ζην
ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
Γηα φηη δεv πξνβιέπεηαη απo ηεv παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ oη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηoπ Γεκνζίνπ,
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ απηνχο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή (Λνζνθνκείν), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην
πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ
ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ή βξαδχλεη ε πξφνδνο απηνχ,
ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή
νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :
α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) ζπλεηαηξηζκνί
δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα
ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο.
Πηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηνπο
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αλαγθαίνπο πφξνπο π.ρ κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ. (ΞΓ 60/2007,
άξζξν 46, παξ.3)
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Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλνπλ ηελ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ, ζηε
δε πεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

O ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Ξ.Γ.Λ. ΔΒΟΝ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΑΓΑΚΗΓΖΠ
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Ρνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν θξαηήζεηο.
ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ αξ. 55 ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151Α/16-09-1994) θαη Λ 2992/2002 (ΦΔΘ 54Α/2003-2002): Θαηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη 8% θφξνο εηζνδήκαηνο.
Ν Φόξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1. Ξεξηερόκελν πξνζθνξώλ
Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε
ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε
«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά».
Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ
ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ ηπρφλ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα.
2.

Ξεξηερόκελα
(ππν)θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο-ηερληθή
πξνζθνξάδηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο»
Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή πξνζθνξά - δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο» ππνβάιινληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά
θαζψο θαη ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο.
Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη:
Α) Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο/Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο
Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ.
4412/16, ην λ.4155/13((ΦΔΘ/Α/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ :
α. Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:
1. Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ.
2. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ
1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ.
3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
4. Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
5. πεμαίξεζε
6. Δθβίαζε
7. Ξιαζηνγξαθία
8. Τεπδνξθία
9. Γσξνδνθία
10. Γφιηα ρξενθνπία
11. Ξαξάβαζε ησλ άξζξσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο
Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ
έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα
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πόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο
ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη:
θπζηθά πξόζσπα
νκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ.
δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ.
Ξξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο γηα Α.Δ.
Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλεηαηξηζκνύ
Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.
β. Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
πηψρεπζε.
γ.Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
δ.Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ) θαη πηζηνπνηεηηθά
νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη
αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ
πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδεηαη,
i)

Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα:

θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή
θαη πεχζπλε Γήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα
θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηνπ ηδίνπ
(εξγνδφηε).
ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή
ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν.
ε.Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο.
ζη.Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη Α.Δ. ή ΔΞΔ ππνβάιιεη (απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Ρκήκα
Δκπνξείνπ θαη Ρνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ελψ γηα εηαηξείεο
πνπ ηδξχνληαη κεηά ηηο 4/4/2011 απφ ηελ ππεξεζία Γ.Δ.ΚΖ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ) θαη
έλα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
θαηαρψξεζεο ηνπ ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΚΑΔ) θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ ην έρεη
ηξνπνπνηήζεη.
δ. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, χςνπο 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ.
ε. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο
εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, Ππγθεθξηκέλα:
Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
(Δ.Ξ.Δ.):
i.
ΦΔΘ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
ii.
ΦΔΘ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο
iii.
Ξξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
iv.
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο
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Ξξαθηηθφ απφθαζεο Γ.Π. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά
Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ν.Δ. ή Δ.Δ.):
Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή
Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα
πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο.
v.
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Πε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ
εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν πνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ.
Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή
πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
ππνςεθίσλ.

Θαηάξηηζε – πνβνιή Ξξνζθνξώλ
1.Νη ππεύζπλεο δειώζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf
θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθό όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδόκελα
δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΘ. Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεώξεζε. Νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα,
κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δαθηπινγξαθεκέλεο, ζε έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν.
Πε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή
πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο
παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο
ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
2. Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Λνζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε
απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο
θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα
κελ αλνηρζεί από ηελ γξακκαηεία ηνπ ΞΓΛΔ – ΦΝΟΔΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖΠ».
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ πεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε
εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
3. Ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη γηα (6) κήλεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ,
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3.1. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή (Λνζνθνκείν), πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή
θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε
φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο.
3.2.Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κεηά ηελ θαηάζεζή
ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: α)
Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε β) Θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.
3.3. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί
ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ή βξαδχλεη ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ
Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο
ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο.
4. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.4.1 Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ.
1.4.2 Ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Λνζνθνκείνπ δει.
«ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ – ΦΝΟΔΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ».
1.4.3 Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 09/2017.
1.4.4 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Β) Ρερληθή πξνζθνξά
1. Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
2. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο
θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά
αξρεία.
3. Ρα δεηνχκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη
απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή εθηφο ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
4. Νη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην
θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.
Πηνλ (ππό) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά – Γηθαηνινγεηηθά
Θαηαθύξσζεο», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη :
1) Ππκπιήξσζε ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθή θφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΗΛΑΘΑ
ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ)
2) Πηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο,
δειαδή πεξίγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο. Δάλ
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ππάξρεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα
θηι, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
3) Ξιήξε ζηνηρεία γηα ηε παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ,
κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ζαθνχο
εηθφλαο πεξί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο
4) Πχληνκε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν (δηάξζξσζε θαη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλα θαηεγνξία θαη ηκήκα θαη φηη άιιν
πξνηείλεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο)
5) Γπλαηφηεηα επηπιένλ ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ φπσο απηή πξνθχπηεη κέζσ
βεβαηψζεσλ ππνζηήξημεο εξγαζηψλ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο
6) Ρπρφλ πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ή ηλζηηηνχηα δνθηκψλ, γηα ηελ πνηφηεηα ή
θαηαιιειφηεηα πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ ππεξεζηψλ θηι θαη ε
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηερληθά θαη πνηνηηθά standards.
Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη
μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη
νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ρπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο
«δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
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Ξεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»
1. Πηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξά».
2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
3. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο
ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
4. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν:
α) Ρν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα δνζεί κε κία θαη κνλαδηθή ηηκή ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα
γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε, -εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α.- γηα ηε παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
β. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3863/2010,
(ΦΔΘ Α΄115/15-7-2010), επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θχξην θάθειν
θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΝΗΣΔΗΝ

1.

Κηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ κε
πιήξε απαζρφιεζε

2.

Δηζθνξέο ΗΘΑ εξγνδφηνπ

3.
4.

ΑΟΗΘΚΝ
Π
ΑΡΝΚΥ
Λ (*1)

ΚΖΛΗΑΗΑ
ΓΑΞΑΛΖ
ΘΑΡΑ
ΑΡΝΚΝ

Θφζηνο επηδφκαηνο αδείαο
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ
ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε)
Θφζηνο δψξσλ Ξάζρα Σξηζηνπγέλλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε)
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ΚΖΛΗΑΗΑ
ΓΑΞΑΛΖ
ΠΛΝΙΗΘΖ

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΓΑΞΑΛΖ
(ΚΖΛΗΑΗΑ Σ 3
ΚΖΛΔΠ)
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5.

Δπηπιένλ θφζηνο Θπξηαθψλ-Αξγηψλ
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ
ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο
απαζρφιεζεο
Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ
ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο
απαζρφιεζεο
Θφζηνο αληηθαηαζηαηψλ
εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα
Θφζηνο
δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο,
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, αζθάιεηαο &
πγηεηλήο (ΚΑΞ), ινηπά έμνδα
ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ (Λα αλαθεξζνχλ
αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξησζνχλ θαηά
ηελ
θξίζε
θάζε
ππνςεθίνπ
αλαδφρνπ)
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΚΖΛΗΑΗΝ
ΘΔΟΓΝΠ

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΘΔΟΓΝΠ
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ
3 ΚΖΛΔΠ)

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΚΖΛΗΑΗΝ
ΤΝΠ
ΛΝΚΗΚΥΛ
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΤΝΠ
ΛΝΚΗΚΥΛ
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ
3 ΚΖΛΔΠ)

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΚΖΛΗΑΗΝ
ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ
ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

ΠΛΝΙΗΘΝ
ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ
ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗ
Ν
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ
3 ΚΖΛΔΠ)

Δξγνιαβηθφ θέξδνο

Λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ

ΠΛΝΙΑ ΘΑΘΑΟΥΛ ΑΜΗΥΛ (άλεπ Φ.Ξ.Α.)
ΠΛΝΙΑ ΑΜΗΥΛ (κε Φ.Ξ.Α.)

* Πεκείσζε 1 : Υο Αξηζκφο Αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην Ξιήζνο Δξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αηφκσλ ξεπφ) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη
εθθξαζκέλν ζε άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο.
Ν αλσηέξσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) απφ ηνπο ππνςήθηνπο
αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή Λνκνζεζία. Δπί πνηλή
απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θσηναληίγξαθα ηεο
πξναλαθεξφκελεο Λνκνζεζίαο. Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη
κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο-κέζνδνο ππνινγηζκνχ-πξνζδηνξηζκνχ απηήο
ηεο ηηκήο.
Ξξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
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ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο
πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ
αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Ζ
επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν
Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ
δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν.
Ρν θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ δελ ζα πξέπεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα ππνιείπεηαη ηνπ ειαρίζηνπ
πξνβιεπνκέλνπ λνκίκνπ. Ξξνζθνξά πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν ηεο
παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη.
Κε ην πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη επί πνηλή
απφξξηςεο λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ην θφζηνο ηνπ σξνκηζζίνπ γηα πξσηλή θαη
απνγεπκαηηλή βάξδηα εξγάζηκεο εκέξαο, ην σξνκίζζην αξγίαο θαη Παββαηνθχξηαθνπ θαζψο θαη ην
σξνκίζζην βξαδηλήο βάξδηαο.
Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο
πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ
αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ
δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν.
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Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ππν-θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθώλ
Ξξνζθνξώλ θαη Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο

Ππκκεηνρήο

-

Ρερληθώλ

–

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ, ηελ εκ/ληα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξνχζα.
2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
3.1. Απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππν)θάθεινη νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο.
3.2. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –
Ρερληθή Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ
«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα
έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
3.3. Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ην
αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ (ππν)θαθέισλ
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο πνπ δηελεξγείηαη ηελ ίδηα
εκέξα. Θα απνζθξαγηζηνχλ ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη γίλεηαη
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.
3.4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ
θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο
ηνπο.
Αλάδεημε Κεηνδόηε
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Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε θαηαπίπηεη ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα
ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ.
Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
έλδηθα βνεζήκαηα θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ή εθφζνλ απηά έρνπλ απνξξηθζεί, ζεσξείηαη
φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.
Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ
ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ
πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο
θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο
Δγγπήζεηο
1. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο πξέπεη λα εθδίδεηαη ππέξ ηνπ πξνζθέξνληνο, θαη ην πνζφ ηεο ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΞΑ φπσο απηφο δίδεηαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο vα θαηαζέζεη
κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ
(5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Ξ.Α.
3. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλαλ (1) κήλα απφ ην ζπλνιηθφ
ζπκβαηηθφ ρξφλν.
4. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ
απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
5. Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
6. Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.
4412/16 θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. Απνδεθηέο γίλνληαη
εγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ θαη ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Ξιεξσκή
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη γηα θάζε κήλα παξνρήο ηνπ έξγνπ/ππεξεζίαο κε ην αληίζηνηρν
κεληαίν πνζφ, ζε €, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ ηνλ
αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ.
Απαξάηηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν:
1. Κεληαίν Ξξαθηηθφ Ξνζνηηθήο θαη Ξνηνηηθήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε
ηελ Αλάδνρν Δηαηξεία ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ην
Λνζνθνκείν γηα ηελ Ξαξαιαβή ησλ Δηδψλ/πεξεζηψλ θαη Ξαξαθνινχζεζε ησλ φξσλ ηεο νηθείαο
Πχκβαζεο.
2. Ρηκνιφγην Ξαξνρήο πεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ κήλα.
3. Βεβαίσζε ηνπ ΗΘΑ γηα κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα).
4. Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΗΘΑ αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο πξνζσπηθνχ.
5. Αληίγξαθν κηζζνινγίνπ θαη ζειίδαο αγνξάο ελζήκσλ γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ.
6. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
7. Θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
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Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ
ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ
απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).
Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ
δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο
θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο
Ξξνζθπγέο θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπνκέλα ζην Λ. 4412/16 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», Βηβιίν IV «Δλλνκή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηζρχεη.
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δελ γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.
Νη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.
Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
1. Θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ
απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ
ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη
λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ρν Γ.Π. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2672/1998. 2. Θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε
ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο.

Ινηπνί Όξνη
1. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ,
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. Μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά - δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
3. Ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε
ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
5. Αληηπξνζθνξέο, Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο,
εθπξφζεζκεο, ππφ αίξεζε ή ηέηνηεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη
δεθηέο.
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6. ΞΟΝΠΝΣΖ: Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.
7. Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία. Πε
πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλππνςήθηνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν
πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα»
θαη λα αηηηνινγήζεη επαξθψο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
απηή. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ζπλππνςήθηνη.
8. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ
πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη θξίλεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ιφγνπο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο
αληηκεηψπηζεο ησλ δηαγσληδφκελσλ δελ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή πιεξνθνξίεο πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο φξνπο απνδνρήο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο
πξνζθνξάο.
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ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1.Ρν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
β. Ν αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί.
γ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ
ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνηα ή παξεκθεξή ππεξεζία.
3. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ηζφηηκεο ζα ζεσξεζνχλ νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή ζχγθξηζεο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πεξηγξαθέο, πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
4. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ. 4412/16.
5. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε,
κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1905/1990, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ελερπξηάζεη ή λα
εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ Λνζνθνκείνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά.
3. Ρξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, χζηεξα απφ έγγξαθν
αίηεκα ηνπ ελφο εθ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαη κεηά ηελ απνδνρή απφ ην άιιν.
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1.
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο. Ζ ηζρχο ηεο παχεη απηνκάησο θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ λνζνθνκείνπ έλαληη ηνπ
αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο.
Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν.
Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ή .Ξε ή
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άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή πεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά,
ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν
θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο
κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
Ρα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο νηθείαο Πχκβαζεο.
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ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ
1. Ν πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα ππνγξάςεη ηεv
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά
ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ
γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ oξγάvoπ.
Κε ηεv ίδηα δηαδηθαζία o πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζov δελ εθηέιεζε ηηο απφ ηε ζχκβαζε πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο,
κέζα ζηov ζπκβαηηθφ ρξφvo ή ηov ρξφvo παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
Ν πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηεv ζχκβαζε,
εθφζνλ:
Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ πξνζθέξζεθαλ κε επζχλε ηoπ Λνζνθνκείνπ.
Ππvηξέρoπv ιφγνη αvσηέξαο βίαο.
Πηov πξνκεζεπηή πoπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιιovηαη κε απφθαζε ηoπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκoδίoπ oξγάvoπ, ηo
oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov εvδηαθεξφκεvo πξoο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, o αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα
θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.
Αλσηέξα Βία
Πε φζεο πεξηπηψζεηο ν αλάδνρνο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο ζην Λνζνθνκείν θαη λα πξνζθνκίζεη
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Γιώζζα Δγγξάθσλ
1. Νη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ’ απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πoπ απαηηoχvηαη
γηα ηε δηελέξγεηα ηoπ δηαγσvηζκoχ θαη ηεv ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε
εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα
απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.
2. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν πξνκεζεπηήο ζην Λνζνθνκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
Διιεληθή γιψζζα.
Αζθάιηζε Έξγνπ
O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, αζθαιίζεηο
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ
παξνχζα Πχκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε
έλαληη ηξίησλ.
Ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ:
Θάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηα ή δεκίαο
πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο
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ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ
500.000,00€ αλά γεγνλφο θαη Δπξψ 1.000.000,00€ αζξνηζηηθά εηεζίσο. Πηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη
ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο πεξεζίαο (επζχλε
πξνζηήζαληνο).
Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα θαιχπηεηαη
θαη ε εθ ηνπ Λφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη
ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Θ., πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ
παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο
ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο
Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
Ππιινγηθή/Θιαδηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Πε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη
αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη
θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ.
Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο
πεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη
επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο
Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο
ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη
πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη
παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε
πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή
απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ.
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Εεηήκαηα Θπξηόηεηαο θαη Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή
θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ
απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα
ζηνηρεία ζην Λνζνθνκείν. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ,
αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Δκπηζηεπηηθόηεηα
Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο,
νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε,
ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο
άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.
Ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ
Λνζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην
Λνζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Λνζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο
ζπλαίλεζε.
Νη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο.
Ινηπέο πνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο
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ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Ππκβαηηθήο πεξεζίαο.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Ππκβαηηθή
πεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ
ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ,
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο,
ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα
δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί
ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο
Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη
λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή
εκπεηξίαο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη
(20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.
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Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη
ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα
ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Αλαζέηνπζα Αξρήο.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/
Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ εθπιήξσζε
φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε/Ξξνζθνξά/Πχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο
ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε
ηνπ Έξγνπ.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο
Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη
απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ
απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο
Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε αληίζεηε
πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο,
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε
ζπλέρηζε ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε
ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ
γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο
Ξξνθαηαβνιήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Λ.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ. 3414/05.
Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή
ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ ηελ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θη εθφζνλ
δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζην Λνζνθνκείν θαη λα δεηήζνπλ έλα
πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο
ηνπ παξειεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
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1.
Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη ειεθηξνληθφ ΞΗΛΑΘΑ
ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ. Απηφο είλαη πίλαθαο ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
πεξηγξαθήο. Πηνλ πίλαθα απηφ ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά φιεο νη
ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ ζε ζρέζε κε
ηα αλαθεξφκελα, γηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (αλά παξάξηεκα ,θεθάιαην ,παξάγξαθν θ.ι.π)
κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα (π.ρ.βιέπε prospectus No……, ζειίδα….)
θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά
2.
Ν πίλαθαο ζα ζπκπιεξσζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π., φπσο
παξνπζηάδεηε ζ΄απηήλ
Δπεμήγεζε ησλ ζηειώλ ησλ πηλάθσλ:
1. Πηήιε ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
Πηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή
επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. Πηήιε ΑΞΑΗΡΖΠΖ
Πηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί:
- Ζ ιέμε “ΛΑΗ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη «ΛΑΗ» ζε ηίηιν απαηηήζεσλ ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά
ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα
ην θαζέλα ρσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη επηκέξνπο αλάιπζε γηα ηελ
απαίηεζε ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ.
- Ζ ιέμε “ΑΟΗΘΚΝΠ”, πνπ ζεκαίλεη κία ηηκή (π.ρ. αξηζκεηηθή) θαη είλαη ππνρξεσηηθφ κέγεζνο ηεο
πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην).
- Ζ ιέμε “ΑΛΑΞΡΜΖ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθεξζεί
ζηελ πξνζθνξά.
- Ζ ιέμε “ΔΞΗΘΚΖΡΝ”, εάλ ξεηψο δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ησλ
πξνδηαγξαθψλ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη πεξί απαίηεζεο, ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή δελ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή, αιιά απνηειεί επηζπκεηφ – βαζκνινγήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ.
3. Πηήιε ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Πηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη:
- Ρελ έλδεημε “ΛΑΗ” εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξνχηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ή αλαιακβάλεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ή ηελ έλδεημε “ΝΣΗ” ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
- Κία ηηκή (π.ρ. αξηζκεηηθή) απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη εάλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ε αληίζηνηρε
πξνδηαγξαθή.
- Αλάπηπμε δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ.
4. Πηήιε ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ
Πηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί, ζε άιια ζεκεία ηεο πξνζθνξάο,
ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, δεκνζηεχκαηα θ.ι.π. απφ ηα νπνία
ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηεο πξνζθνξάο.
Αλάινγα θαίλεηαη νηηδήπνηε άιιν δεηείηαη απφ ηελ πεξεζία (Βεβαίσζε, κειέηε, δήισζε, πξφγξακκα
πηζηνπνίεζε θ.ι.π.). Δπηζεκαίλεηαη φηη απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο
ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. Νη
παξαπνκπέο ζα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Γεληθέο αλαθνξέο ή
αζαθείο παξαπνκπέο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Ρνλίδεηαη φηη είλαη
ππνρξεσηηθή ε απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή, ζε φια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή φισλ
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.
ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ –
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΦΝΟΚΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ
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Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο,
ηελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο
ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, Θαλνληζκνχο ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ
θ.ι.π.
Ν αλάδνρνο ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε
ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιφγην έξγνπ φια ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία ηεο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη
νδεγίεο πνπ δφζεθαλ, αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θ.ι.π.).

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΓΔΛΗΘΑ:
Πηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ Κεραλνινγηθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φνξέαο Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ πεξηγξαθή ζηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ
είλαη πεξηνξηζηηθή αιιά ελδεηθηηθή.

ΔΗΓΗΘΔΠ:
1. ΝΟΗΠΚΝΗ
1. ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ: Δίλαη ην Γεκφζην ή άιιν Λ.Ξ.Γ.Γ. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε Πχκβαζε θαη
ελ πξνθεηκέλσ ην ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ- ΦΝΟΔΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν.
2. ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΔΠ – ΔΞΗΒΙΔΤΖ: Δίλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα νξηζηεί απφ
ηνλ Δξγνδφηε θαη ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο Πχκβαζεο.
3. ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΞΖΟΔΠΗΑ: Δίλαη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη αξκφδηα
γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ
Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φ.Λ.Α.
4. ΞΟΝΦΠΡΑΚΈΛΖ ΑΟΣΖ: Δίλαη ε Αξρή ή πεξεζία ή φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηεο
Πχκβαζεο θαη ηδίσο πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο
θαη ελ πξνθεηκέλσ ην Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φ.Λ.Α.
5. ΑΛΑΓΝΣΝΠ: Ρν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
6. ΠΚΒΑΠΖ: Ζ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα, φξνη θαη πξνδηαγξαθέο.
7. ΔΟΓΝ: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
8. ΔΟΓΑΠΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα δηαθήξπμε.
9. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ: Αθνξά ην ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ
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2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
2.1Γεληθά
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε γεληθφηεξε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ν
θαζνξηζκφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ηερληθψλ, ε
αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην
Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο (πιελ ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ), φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ
κήλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο: θιηκαηηζκνχ (ςχμε θαη ζέξκαλζε), χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, ειεθηξνπαξαγσγψλ
δεπγψλ, UPS, ηαηξηθψλ αεξίσλ, θπζηθνχ αεξίνπ, πεπηεζκέλνπ αέξα, θελνχ, αηκνχ, ρεκηθήο εμνπδεηέξσζεο,
ξαδηελεξγψλ, Αλειθπζηήξσλ, θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αεξφςπθησλ ζπκππθλσκάησλ απηψλ
(κε αληαιιαθηηθά), εμνπιηζκνχ θεληξηθήο απνιχκαλζεο θιηλψλ & ζηξσκάησλ, κεραλεκάησλ θεληξηθήο
απνζηείξσζεο, πιπληεξίσλ ζθσξακίδσλ θηι.
Πηε ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε πξνιεπηηθή φζν θαη ε επηζθεπαζηηθή - θαλνληθή ζπληήξεζε
θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ.
2.2 Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε
Κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε
ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.
Πηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα
κεγαιχηεξεο έληαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.
2.3 Θαλνληθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία
Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή ζε 24σξε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδνο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε
ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ,
ηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε βιάβεο θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2.2 παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα γηα φηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο
θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο,
αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ, ε επεμεξγαζία ιπκάησλ
(εμνπδεηέξσζε- ρισξίσζε).
Δπίζεο, ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ. Πηνπο ππφ
ιεηηνπξγία ρψξνπο, λα εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, ηνπηθψλ ζηνηρείσλ
θιηκαηηζκνχ (FΑN COILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Ζ/Κ
εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ζ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο απνηεινχλ επίζεο αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο.
Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή θαη κεράλεκα ηνπ
Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
2.4 Δγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύκβαζε
Πηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ.
– Φνξέαο Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, φπσο επηγξακκαηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
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2.4.1 Κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα
i

ΑΡΚΝ (αηκνιέβεηεο, αηκνγελλήηξηεο, εζηίεο θαχζεο, εγθαηαζηάζεηο ιεβεηνζηαζίνπ, δίθηπα, δνρεία
ζπκππθλσκάησλ, αηκνπαγίδεο, αληιίεο, ελαιιάθηεο).
ii ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ (Γεμακελέο, δίθηπα).
iii ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ (Θαπζηήξεο, ειεθηξνβάλεο, αζθαιηζηηθά)
iv ΓΟΔΠΖΠ (Θξχα-δεζηά λεξά, δεμακελέο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, απνζθιεξπληέο, αληίζηξνθε
φζκσζε, αληιίεο, θπθινθνξεηέο κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπο, δίθηπα, boilers).
v ΑΟΓΔΠΖΠ (Γίθηπα, ζπζηήκαηα άξδεπζεο ).
vi ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (Ιπκάησλ & φκβξησλ: Γίθηπα, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο).
vii ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ (Ξπξνζβεζηήξεο πιελ δαπάλεο αλαγφκσζεο, δίθηπα, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, κφληκα
ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ζπζηήκαηα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί).
viii ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ-ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ (Κεραλνζηάζηα, δίθηπα, εμαεξηζηήξεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο,
Chillers, πχξγνη ςχμεο).
ix ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ (Θεξκηθνί ππνζηαζκνί, δίθηπα, ζεξκαληηθά ζψκαηα, F.C.U., ιέβεηεο).
x ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΑΓΔΗΟΔΗΥΛ – ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ (Δμνπιηζκφο, δίθηπα)
xi ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΙΗΘΝΓΟΝΚΗΝ (Δμνπιηζκφο)
xii ΞΛΔΚΑΡΗΘΝ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ (Θέληξν ειέγρνπ, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, δίθηπν, νβίδεο)
xiii ΝΜΓΝΛΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ, δίθηπα, θηάιεο πιελ δαπάλεο αλαγφκσζεο,
ξάκπεο θηαιψλ, ιήςεηο).
xiv ΞΟΥΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΥΡΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δίθηπα, θηάιεο πιελ δαπάλεο αλαγφκσζεο, ξάκπεο
θηαιψλ, ιήςεηο).
xv ΘΔΛΝ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, ιήςεηο).
xvi ΞΔΞΗΔΠΚΔΛΝ ΑΔΟΑ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, ιήςεηο).
xvii ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ
xviii
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΘΙΗΛΥΛ & ΠΡΟΥΚΑΡΥΛ
xix ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ
xx ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΠΘΥΟΑΚΗΓΥΛ
xxi ΝΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝΗ πνπ εμππεξεηνχλ φια ηα παξαπάλσ.
xxii ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘ/ΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο κεραλνινγηθή θαη δελ
αλαθέξεηαη ξεηά αλσηέξσ
2.4.2 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii

ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ (Θπςέιεο δηαλνκήο Κέζεο Ράζεσο, Κεηαζρεκαηηζηέο κε βνεζεηηθά
ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο ΓΔΖ θαη ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο,
ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο.)
ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ (κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, π.ρ. πίλαθεο απηνκαηηζκψλ,
δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε).
ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΖΠ-ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΦΝΟΡΗΥΛ
(κεηαγσγήο θαη δηαλνκήο)
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ B.M.S. (θεληξηθφο ζηαζκφο, ειεγθηέο, θαισδηψζεηο, αηζζεηήξηα)
ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ (θεληξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ππξαλίρλεπζεο, ηνπηθνί πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο,
ππξαληρλεπηέο, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ειεθηξνκαγλήηεο, ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα).
ΑΛΡΗΘΔΟΑΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ.
ΗΠΝΓΛΑΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ.
ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ (Ρειεθσληθφ θέληξν, θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά θαη αζηηθά, ηειεθσληθέο
ζπζθεπέο).
ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΥΟΝΙΝΓΗΥΛ.
ΡΖΙΔΝΟΑΠΖΠ (θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο).
ΠΠΡΖΚΑ U.P.S. (θεληξηθά, καγλεηηθνχ, εμνπιηζκνχ)
ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (PAGING) (θαξηέιεο, δέθηεο)
ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΑΙΔΜΔΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΟΑΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ.

Σελίδα 23 από 41

ΑΔΑ: ΩΥΕΔ4690Ω3-Β41
xiv ΚΔΓΑΦΥΛΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
xv ΓΗΘΡΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΥΛ ΓΔΛΗΘΥΠ (Κνλάδεο θεληξηθνχ Διέγρνπ, P.L.C., θέληξν ειέγρνπ αζζελψλ
ξεπκάησλ).
xvi ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘΑΡ/ΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο ειεθηξνινγηθή θαη δελ
αλαθέξεηαη ξεηά αλσηέξσ
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Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά αλσηέξσ θαη νη νπνίεο δελ
ππήξραλ ζην Λνζνθνκείν θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ θαη
πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο, ζα πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ.
3. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ
3.1Γεληθά
Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο,
Θαλνληζκνχο ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ θ.ι.π.
Ν αλάδνρνο ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιφγην έξγνπ φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ, αληαιιαθηηθά πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θ.ι.π.).
Ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη θαζεκεξηλά, ζηελ Ρερληθή πεξεζία, αλαθνξά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
εκθαλίζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά αληηκεησπίζηεθαλ.
Ν αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. Κεηαμχ απηψλ ζα
πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ν,ηη άιιν ζεσξεί ν αλάδνρνο φηη είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. Ν εθνδηαζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15
εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ρα αλσηέξσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο, ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα ππφθεηληαη ζηνλ
έιεγρν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη Γξαθείν πνπ ζα απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο ηειεθσληθέο
θιήζεηο αλαθνξάο βιαβψλ. Ζ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα ηνλ
πεχζπλν Έξγνπ, ηνπο κεραληθνχο (Γηπισκαηνχρνπο Κεραληθνχο θαη Ξηπρηνχρνπο Κεραληθνχο) θαη ηνπο
ηερληθνχο βάξδηαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή.

3.2Γηάξζξσζε πξνζσπηθνύ, πξόγξακκα – βάξδηεο
3.2.1 Θαηάξηηζε ππνβνιή πξνγξάκκαηνο
Ρν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα
εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε. Ρν πξφγξακκα ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξν ηεο έλαξμεο ηνπ
επνκέλνπ κήλα.
Ν αξηζκφο θαη ηα νλφκαηα ησλ ηερληηψλ θάζε βάξδηαο θαη νη εηδηθφηεηεο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζην ρξφλν θάζε βάξδηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Βηνκεραληθή Λνκνζεζία, κε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ Δπηβιεπφλησλ θαη ηεο
Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο.
Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφ γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ 8ψξνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθνχ ζε 2 βάξδηεο εκεξεζίσο. Πε πεξίπησζε ζνβαξψλ θαη πιήξσο
αηηηνινγεκέλσλ ιφγσλ θαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηφζν ηεο Δπίβιεςεο φζν θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο
πεξεζίαο είλαη δπλαηή ε κε ηήξεζε ηνπ παξαπάλσ.
Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηα Παββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο είλαη ίδηνο κε απηφλ ησλ
θαζεκεξηλψλ φζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο ειεθηξνιφγσλ θαη ζεξκνυδξαπιηθψλ – ςπθηηθψλ.
Αιιαγέο ιφγσ αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη κεηά απφ εληνιή ηεο Δπίβιεςεο.
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Ξξσηλή βάξδηα (7.νν -15.νν)
Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο.
Έλαο (1) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Έλαο (1) Tερλίηεο Τπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Απνγεπκαηηλή βάξδηα (15.νν – 23.νν)
Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο.
Έλαο (1) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή έλαο (1) Ρερλίηεο Τπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Λπθηεξηλή βάξδηα ( 23.νν – 07.νν)
Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο.
Έλαο (1) Ρερλίηεο εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο ν νπνίνο ζα εθηειεί θπθιηθή βάξδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην κφληκν
πξνζσπηθφ.
Ζ αλσηέξσ δηάξζξσζε πξνζσπηθνχ ζε βάξδηεο, αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκφ αηφκσλ αλά βάξδηα θαη
είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο
Δπίβιεςεο.
3.3Αλαιώζηκα – αληαιιαθηηθά – εξγαιεία
Ρα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά, αέξηα,
πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ι.π. θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ
βιαβψλ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ), πξνκεζεχνληαη κε θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηηο πξνδηαγξαθέο
θαζψο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο,
παξαδψζεη ζην Λνζνθνκείν πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα
ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα
κεραλήκαηα, εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία,
ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.
Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εμαηξνχληαη ηα πιηθά επηζθεπήο αληιηψλ θαη θηλεηήξσλ ήηνη ξνπιεκάλ,
ζηππηνζιίπηεο, άμνλεο, ραιθφο, πιηθά πεξηειίμεσλ, θαπάθηα, γέθπξεο, θηεξσηέο θ.ι.π. ηα νπνία ζα
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή
πξνκήζεηαο λένπ αληίζηνηρνπ θηλεηήξα ή αληιίαο κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη
απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε.
Δπηπιένλ εμαηξνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα, εμαξηήκαηα, ιηπαληηθά,
θαχζηκα θ.ι.π. γηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαδφρνπ.
3.4Ππλελλνήζεηο – Αιιεινγξαθία
Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Δξγνδφηε, Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη Δπίβιεςεο απφ ην έλα κέξνο θαη
Αλαδφρνπ απφ ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε,
γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο.
Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ Δξγνδφηε επί αηηεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απνηειεί ηεθκήξην
απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο.
Νη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην
ηνπ έξγνπ.
Υο έδξα ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν Δξγνδφηεο ζηα
θηίξηά ηνπ.
3.5 Ζκεξνιόγην Έξγνπ
Θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν εκεξνιφγην ζην
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νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξνχκελεο
βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηελ ζχκβαζε απαηηνχληαη. Νη σο άλσ εγγξαθέο ζα
ζεσξνχληαη απφ ηνλ αξκφδην Δπηβιέπνληα.
Νη Δπηβιέπνληεο (ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί) ζα νξίδνληαη κε Απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ
θαηάξηηζε ηεο Πχκβαζεο θαη ηα νλφκαηα ή νη ηδηφηεηεο απηψλ ζα θαηαγξάθνληαη ζηε Πχκβαζε.
Ρν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληίγξαθν παξαδίδεη θαζεκεξηλά
ζηελ Δπίβιεςε. Ρν βηβιίν ζεσξείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία.
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3.6 Έιεγρνη – Δπηζεσξήζεηο Έξγνπ
Νη Δπηβιέπνληεο ειέγρνπλ ζπλερψο θαη ζε 24σξε βάζε ηελ ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. Γίδνπλ ηηο
απαξαίηεηεο εληνιέο, νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία.
Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία επνπηεχεη ην έξγν, ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Δπίβιεςε. Κηα
θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ επηζεσξεί ην έξγν παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο. Ζ Γηεπζχλνπζα
πεξεζία κε εθζέζεηο ηεο ελεκεξψλεη ηνλ Δξγνδφηε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ. Νη εθζέζεηο ηεο
Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Αλάδνρν.
3.7 Νξγάλσζε πεξεζίαο Ππληήξεζεο
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ζπκβάζεσο ηα εμήο:
α) Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ
Αλαδφρνπ ν Δξγνδφηεο θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αλάδνρνο.
Ν απαξαίηεηνο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο (γξαθεία, ζρεδηαζηήξηα, αξρεηνζήθεο, ππνινγηζηέο θ.ι.π.)
εγθαζίζηαηαη κε δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. Ν εμνπιηζκφο απηφο απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Αλαδφρνπ
θαη δελ παξαδίδεηαη ζηνλ Δξγνδφηε κεηά ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο.
β) Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
γ) Ζκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο.
δ) Δλεκεξσκέλν κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. πνζηαζκφο, ιεβεηνζηάζην, ςπρξνζηάζην
(CMMS).
3.8 πεξεζίεο ηξίησλ
Ιφγνη πξαθηηθνί, ηερληθνί ή άιινη κπνξεί λα επηβάιινπλ ηνκείο ζπληήξεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, λα γίλνληαη απφ άιια ζπλεξγεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν
Αλάδνρνο ζα ζπκβιεζεί απ’ επζείαο κε ηα ζπλεξγεία απηά.
Νη ζπκβάζεηο γίλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο
πεξεζίαο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε θαη δελ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ.
Ππκβάζεηο νη νπνίεο ήδε πθίζηαληαη αλάκεζα ζην Λνζνθνκείν θαη ηξίηεο εηαηξίεο θαηά ηε ζχλαςε ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο
ηε ιήμε ηνπο, θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη απφ απηέο.
3.9Γηαθσλίεο Αλαδόρνπ
Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο έρεη ηελ γλψκε φηη δφζεθε εληνιή απφ ηελ
Γηεπζχλνπζα πεξεζία ή ηελ Δπίβιεςε γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε
βιάβεο ή ηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο,
ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε
έγγξαθν ζηνλ Δξγνδφηε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.
Ρν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο Πχκβαζεο απφ
ηνλ Δξγνδφηε. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο ζρεηηθέο
ελέξγεηεο ηνπ Δξγνδφηε.
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4. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
4.1Γεληθά
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Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα άηνκα ηα νπνία θαη ζα απαζρνιεί
ππνρξεσηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ
ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα Ρερληθή πεξεζία ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ καδί κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλα εληαίν
ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, εάλ απηφ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο.
Ρα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ ζα
απνδεηρζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ζηελ πεξεζία, επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, αδεηψλ θ.ι.π. θαζψο
θαη βεβαηψζεσλ Γεκ. πεξεζηψλ. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο εκπεηξίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ν Αλάδνρνο, καδί κε ηα αλσηέξσ πηπρία θαη άδεηεο, ζα
θαηαηεζεί θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ην πξνζσπηθφ απφ
άπνςε αξηηφηεηαο, πξηλ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ γίλεη
πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ απφ απηφ πνπ ελδερνκέλσο λα απαζρνιεί ήδε ν Αλάδνρνο, ζα παξίζηαηαη
ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Δξγνδφηε.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Λνζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην
ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο
ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απνπζηάδεη εμαηηίαο λφκηκεο άδεηαο ή
αλάπαπζεο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ.
4.2Ξξνζσπηθό Αλαδόρνπ
4.2.1 Πηειέρσζε
Ζ ζηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα
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4.2.2 Δηδηθόηεηεο








Έλαο (1) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο εηδηθφηεηαο Κεραλνιφγνο Κερ/θφο είηε Ζιεθηξνιφγνο Κερ/θφο είηε
Κεραλνιφγνο - Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο.
Ρξεηο (3) Ξηπρηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Κεραληθνί ΡΔ ή Κεραλνιφγνη Κεραληθνί ΡΔ.
Έμη (6) Ζιεθηξνιφγνη κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο.
Ρξείο (3) Θεξκνυδξαπιηθνί κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε δξαπιηθνχ.
Ρξεηο (3) Ρερληθνί Τπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Θιηκαηηζκνχ κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Tερλίηε.
Έλαλ (1) Ρερληθφ γξψλ θαη Αεξίσλ Θαπζίκσλ κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Tερλίηε
Έλαλ (1) Ξξαθηηθφ Κεραληθφ – Ππληεξεηή γηα θηλεηήξηεο κεραλέο κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε.

Κεηαμχ ησλ κεραληθψλ ηνπ Αλαδφρνπ (Γηπισκαηνχρσλ θαη Ξηπρηνχρσλ) ζα νξηζηεί ν πεχζπλνο
Έξγνπ ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ επζχλε ησλ ελεκεξψζεσλ θαη ζπλελλνήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ
Δπίβιεςε. Ν πεχζπλνο Έξγνπ ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζία.
Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηελ
δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη ζηελ
δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θ.ι.π. ψζηε λα
κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη.
Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαιχπηεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε 24σξε
βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, εξγάζηκεο θαη κε.
Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη ηεο
Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην έξγν ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη
σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα
κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε
ηεο Δπίβιεςεο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Ρν δηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ δελ
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ.
πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη επίζεο, λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα πξνβαίλεη ηνπο αλαγθαίνπο απεγθισβηζκνχο απφ ηνπο
αλειθπζηήξεο.
4.2.3 Ξξνζόληα πξνζσπηθνύ
Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο πξνζφληα:
Λα έρνπλ ιεπθφ Ξνηληθφ Κεηξψν
Λα θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Λφκν άδεηεο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ αλά εηδηθφηεηα απαηηνχληαη ηα παξαθάησ:
Α) ΡΗΡΙΝΗ ΠΞΝΓΥΛ
Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηίηινπο ζπνπδψλ:
1. Νκψλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθφηεηα, ηίηιν IEK ή Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ A' ή
B' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ ή Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ ή
Ρερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Πρνιψλ Καζεηείαο ηoπ ΝΑΔΓ ηoπ
Λ. 1346/1983 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο, o oπoίoο νδεγεί ζηελ αλά εηδηθόηεηα, απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξώα πηπρηνύρσλ Κέζσλ Ρερληθώλ Πρνιώλ
ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα (όπνπ ρνξεγείηαη αληί άδεηαο)
ή
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Νπνηνζδήπνηε ηίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο ΗΔΘ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιιν ηζφηηκν θαη
αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε φηη o
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε, αλά
εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηoπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο
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2. Νκώλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθόηεηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, o νπνίνο νδεγεί ζηελ
αλά εηδηθόηεηα, απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ζηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα
κεηξώα πηπρηνύρσλ Κέζσλ Ρερληθώλ Πρνιώλ ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα (όπνπ ρνξεγείηαη
αληί άδεηαο)
ή
Νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε φηη o ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, oηη ε, αλά εηδηθφηεηα. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηoπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο
* Γηα ηνπο θαηόρνπο ηίηισλ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα απαηηείηαη αληί αδείαο βεβαίσζε
εγγξαθήο ζηα Κεηξώα Ξηπρηνύρσλ Κέζσλ Ρερληθώλ Πρνιώλ ηoπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα.
3. Νκώλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθόηεηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, o νπνίνο νδεγεί ζηελ
αλά εηδηθόηεηα, απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε ζηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα
κεηξώα πηπρηνύρσλ Αλώηεξσλ Ρερληθώλ Πρνιώλ ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα
4. Νκώλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθόηεηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, o νπoίoο νδεγεί ζηελ
αλά εηδηθόηεηα, απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε ζηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα
κεηξώα πηπρηνύρσλ Αλώηαησλ Ρερληθώλ Πρνιώλ ηoπ αληίζηνηρνπ ηνκέα
Β) ΑΓΔΗΔΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ
 Γηπισκαηνχρνη Κεραληθνί:
Κέιε Ρ.Δ.Δ. ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απνδεδεηγκέλε ηξηεηή εκπεηξία ζε ζπληήξεζε
λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 5εηή εκπεηξία ζε αλάινγεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο κε ην Λνζνθνκείν
Αιεμαλδξνχπνιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο
γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθψλ (δπλαηφηεηα αλάγλσζεο manuals, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.).
Απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα θαηέρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Λφκν Άδεηα γηα εθηέιεζε
εξγαζηψλ θαη ρεηξηζκψλ ζε εγθαηαζηάζεηο Κέζεο Ράζεο 20 KV, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε γηα ην ζθνπφ
απηφ εκπεηξία.
 Ξηπρηνχρνη Κεραλνιφγνη Κεραληθνί:
Ξηπρηνχρνο ΡΔΗ Κεραλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ρερλνιφγνπ Κεραλνιφγνπ.
Απνδεδεηγκέλε 3εηή πξνυπεξεζία/εκπεηξία ζε ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 5εηήο εκπεηξία ζηελ
θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ηεο απηήο κε ην Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο
πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ή ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Θαιή γλψζε ζπληήξεζεο ζεξκηθψλ θαη
θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαζψο θαη επηζπκεηή εκπεηξία ζε
πεηξειαηνθίλεηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε.
 Ξηπρηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Κεραληθνί:
Ξηπρηνχρνο ΡΔΗ Ζιεθηξνινγηθήο Θαηεχζπλζεο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ρερλνιφγνπ
Ζιεθηξνιφγνπ. Απνδεδεηγκέλε 3εηή πξνυπεξεζία/εκπεηξία ζε ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 5εηήο
εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ηεο απηήο κε ην Λνζνθνκείν
Αιεμαλδξνχπνιεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο ή ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Δκπεηξία ζε ρεηξηζκνχο
πηλάθσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, ζε εγθαηαζηάζεηο θαη απηνκαηηζκνχο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη ζε
αζζελή ξεχκαηα.
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 Ζιεθηξνιφγνη:
Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 1εο νκάδαο θαη Α΄
εηδηθφηεηαο (3εο βαζκίδαο ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 108/13) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3εηή εκπεηξία ζε
ρεηξηζκνχο πηλάθσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη απηνκαηηζκνχο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ θαζψο
θαη ζε αζζελή ξεχκαηα.
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 Θεξκνυδξαπιηθνί:
Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε δξαπιηθνχ
(ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 112/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3εηή εκπεηξία ζε δίθηπα δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ
ρξήζεο, απνρεηεπηηθά δίθηπα ιπκάησλ θαη νκβξίσλ , δίθηπα ππξφζβεζεο ππφ πίεζε, δίθηπα αηκνχ θαη
επηζπκεηή εκπεηξία ζε δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ.
 Ρερληθνί Τπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Θιηκαηηζκνχ:
Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Τπθηηθνχ (ζχκθσλα
κε ην Ξ.Γ. 1/13) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3εηή εκπεηξία ζε δίθηπα δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ θιηκαηηζκνχ,
θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (fan coil & split), πδξφςπθηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα παξαγσγήο ςπρξνχ λεξνχ (chillers) θαη πχξγνπο ςχμεο, ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, ςπγεία νηθηαθνχ
θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ.
 Ρερληθνί Δγθαηαζηάζεσλ Θαχζεο:
Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Δγθαηαζηάζεσλ
θαχζεο (ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 114/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3εηή εκπεηξία ζε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο
πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ, θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ.
 Ρερληθφο Κεραληθφο Δγθαηαζηάζεσλ
Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Κεραληθνχ
εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησ εηδηθνηήησλ (ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 115/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3εηή
εκπεηξία ζε κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, αληιίεο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα θ.ι.π.
4.3 Ξξνζσπηθό Δξγνδόηε
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί λέν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα
ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεί ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη λα εμνηθεησζεί
κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, εξγαδφκελν καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ
Λνζνθνκείνπ.

5. ΔΘΛΔΠ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
5.1 Γεληθά
Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ θαη πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο, ιεηηνπξγψληαο ζε έλα
εληαίν ζχλνιν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ
Διιεληθνχ θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο, ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΔΑΑ θ.ι.π. ή
ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ.
Πηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαζ’ φιε ηελ εβδνκάδα
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην θεθάιαην 1 «Αληηθείκελν Πχκβαζεο».
Ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο, γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο
βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηφηεηά ηνπ ή ζε θαλνληθή θζνξά.
Πηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή
εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαη γεληθά ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο
δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν.
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Θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηάινγν κεραλεκάησλ,
νξγάλσλ εξγαιείσλ θαη γεληθά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (θαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3.1) .
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε
θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ε νπνία είλαη θαη αξκφδηα γηα ηελ επίβιεςε θαη
δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο ηήξεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία θαζψο θαη ζε
ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε.
Ν Αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ
ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη άπηνληαη ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ ή
κε, ππνρξέσζε ε νπνία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ην πέξαο ηεο Ππκβάζεσο.
Γεληθφηεξα ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: α) λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαη β) λα εθπαηδεχεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ.
Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, καδί κε ην Ρερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλα
εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Γηα θάζε δήηεκα ζπληνληζκνχ, πξνγξακκάησλ, ηδηνκνξθηψλ θαη δπζθνιηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα
πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ δχν πιεπξψλ, ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλνπλ, ε Δπίβιεςε θαη
ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
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5.2 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ Αλαδόρνπ – Αηπρήκαηα – όξνη γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο πνπ έρεη
ζρέζε κε ην έξγν. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ε
αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν λα εξγαζηεί εάλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη είλαη αζθαιηζκέλνο,
ππνρξενχκελνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Λνζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ
ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε άιια άηνκα, εμαηηίαο ρεηξηζκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή
πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ.
Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ
αηχρεκα ζε Κεραληθνχο, Δξγνδεγνχο, Ρερλίηεο, Δξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη
ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ Δξγνδφηε απφ θάζε πιεξσκή γη’ απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα
θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο αλ ε δεκηά ή βιάβε γίλεη απφ
ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδφκελσλ.
5.3 Εεκηέο ζε ηξίηνπο θαη πεξηνπζίεο απηώλ
Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, πγείαο,
ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή
άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Δξγνδφηε, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ,
ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ
κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Κ
εμνπιηζκνχ.
5.4 Ξεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
Πε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν Αλάδνρνο θαη ην Ξξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη
εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο,
αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ν
ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαθηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ.
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Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ
ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ έρεη επηδείμεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο
ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ.
Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνχλ :
α) Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο .
β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ,
πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν.
Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά
πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν κέξνο ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα ιάβεη
θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε.
Γηα φηη αθνξά ηελ πεξίπησζε απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ην
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ αζθαιείαο.
5.6Θαλνληζκνί



Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε:
Ρελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία



Ρνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, ΡΔΔ, ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΔΑΑ
θ.ι.π.



Ρνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ φπνπ δελ ππάξρνπλ
αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο.



Ρηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ.



Ρνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο.

6. ΙΖΜΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
Κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε, παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο θαη
ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Κ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο
νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ-ζηνηρεία ηα νπνία
παξέιαβε απφ ην Λνζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα
παξαδψζεη ην (θαζεκεξηλφ) Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο, ηηο θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Ξξνγξάκκαηα
Ξξνιεπηηθήο Ππληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν.
Κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ Αλαδφρνπ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ Δξγνδφηε (φρη
πέξαλ ηνπ εμακήλνπ) ε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλε λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία θαη λα παξάζρεη ην
απαξαίηεην πξνζσπηθφ (ππεχζπλν Έξγνπ, δχν Δξγνδεγνχο, ή άιιν πξνζσπηθφ) γηα ελεκέξσζε θαη βνήζεηα
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
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ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
4ε ΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ
Γηεύζπλζε:
Α.Φ.Κ:
Γ.Ν.:
Ρειέθσλν:
Fax:

ΞΔΟΗΝΣΖ «ΓΟΑΓΑΛΑ» 9ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο – Θνκνηελήο
999387835
Αιεμαλδξνχπνιεο
25513-53000
25513-53420
ΠΚΒΑΠΖ …../………..

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΞΗΠΘΔΖΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ
Πην …….. ζήκεξα ……./……./2017 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία
«ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ» πνπ εδξεχεη ζην ………………….,
λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή απηνχ …………………., ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη
εθεμήο «Λνζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ, ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία “ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ” ε νπνία
εδξεχεη ........................................................ κε Α.Φ.Κ. ………………………………………..θαη εθπξνζσπείηαη
λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ........................................................, κε Α.Γ.Ρ …………….
ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ……………………….…. θαη ε νπνία, ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη
ζην εμήο
«ΑΛΑΓΝΣΝΠ»,
έρνληαο ππφςε:
Ρε κε αξηζκφ 09/17 Γηαθήξπμε ηνπ αλνηρηήο ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε
Αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ επηζθεπήο & ζπληήξεζεο ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο (Θσδηθφο Αξηζκφο ζην Common Procurement
Vocabulary : 50710000-5
ηεο Νδεγίαο 2004/24/ΔΘ θαη 2004/25/ΔΔ ηεο 26 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Ρελ ππ. αξηζκ. Θ3/Γ.Π15/15-05-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ.
Ρελ ππ. αξηζκ. ΔΠΖΓΖΠ ……………………….. πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο ……………………..
Ρελ ππ.αξηζκ. ………………………………………… απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ δηαπξαγκάηεπζεο.
Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ :
ΑΟΘΟΝ 1ν
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
1.
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο & ζπληήξεζεο ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε
09/17 ηεο αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
2.
Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηε κε αξηζκφ ΣΣ/ΣΣ-ΣΣ2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ:
3.
Ρν κεληαίν-εηήζην ηίκεκα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ
παξάηαζεο απηήο ή κηθξφηεξν πνπ πξνέθπςε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία
αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Θ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ.
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4.
Ρα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (Ξξνθήξπμε, παξαξηήκαηα θαη ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ,
δηεπθξηλήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, απνθάζεηο, πξνζθνξά αλαδφρνπ
θιπ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη εληαίν κε απηήλ θείκελν. Όια απηά
ππνγξάθνληαη αλαιφγσο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, νη φξνη δε πνπ πεξηέρνληαη ζηα σο άλσ αιιεινζπκπιεξψλνληαη.
5.
Κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
ΑΛΑΓΝΣΝ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην θάησ ζηνηρεία ζε αλαθνξά κε ηηο αληίζηνηρεο
παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο, ν δε αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Ξαξαξηήκαηα απηήο.
6.
Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε αθελφο είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία
πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην
Λνζνθνκείν
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ΑΟΘΟΝ 2ν
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
2. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο. Ζ ηζρχο ηεο παχεη απηνκάησο θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ λνζνθνκείνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ γηα
απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηηο ίδηεο
ππεξεζίεο.
3. Θακηα απνρεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε ιήμεο
ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
4. Θακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο
αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ εηδψλ/ππεξεζηψλ.
5. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή ηεο παξάηαζεο απηήο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο
λένο αλάδνρνο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο.
6. Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή
ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε ππνγξαθή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ
ην πνπξγείν γείαο ή άιιν ππνπξγείν ή .Ξε ή άιιε πεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη
είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή πεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ
θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα
απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο κέρξη θαη
ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
7. Ζ ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Λνζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε απηήο, ή γηαηί εθνδηάδεηαη
κε ηα είδε ηεο ή θαη κε άιια πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηά, απφ ην Θξάηνο ή θηιαλζξσπηθέο
νξγαλψζεηο ή απφ δσξεέο θ.ι.π., ή γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
εηδψλ.
8. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο απηφ
δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ αλαδφρνπ.
9. Θαηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην επηβάιεη ή φξνη
ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ.
10. Νη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ
παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ αλαηίκεζεο
ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Θ. θαη
ησλ επνκέλσλ ηνπ.
11. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο
πξνκεζεπηή/αλάδνρνο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 3ν
ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1. Γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ζην Λνζνθνκείν ηελ κε
αξηζκφ……………………… θαη ……………………..€ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ..........................……….Ρξάπεδαο, ε
νπνία ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθήο ηεο.
2. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο απηήο θαη κε ηελ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ.
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ΑΟΘΟΝ 4
17PROC006192801 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
2017-05-16
ΔΟΓΝ
1.
Κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
ΑΛΑΓΝΣΝ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 09/17 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. ΣΣ/ΣΣ-ΣΣ2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. πεξί έγθξηζεο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ ελ ιφγσ
δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.
2. Ρα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ακθφηεξα ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν θαη αλαπφζπαζην
ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ ζχκβαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα
πξνζαξηψκελα ζ’ απηή θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο:
Γηαθήξπμε ππ’ αξηζκ. 09/17
Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο αλαδφρνπ
Ρερληθή πξνζθνξά αλαδφρνπ
Νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ
Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην Φ.Δ.Θ
ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ
δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα
νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε
ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ
ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ΑΟΘΟΝ 5ν
ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ρν Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ
παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν
θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ:
δελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα
δελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ηαπηάξηζκεο
δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,
ην Λνζνθνκείν ζεσξήζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πςειέο
απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ραξαθηήξα ηνπ Λνζνθνκείνπ.
αλ ν Αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά
αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή
ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
1.
Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε
εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ
ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ
πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε άιιν αλαδφρνπ.
Ξεξαηηέξσ ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο
ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.
2.
Ν αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Λνζνθνκείν, νη δε κηζζνί, εκεξνκίζζηα,
αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο
ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε.
3.
Ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο,
πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή
άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ,
ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ
κε θαιή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
4.
Ρν Λνζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ
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ν

ΘΟΥΠΔΗΠ-ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ
1.
Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ν
αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’
απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηηο ππεξεζίεο ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά πνπ ππνρξενχηαη κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα.
2.
Πηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε,
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην
νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη
παξαθάησ θπξψζεηο:
Θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά
πεξίπησζε.
Ξξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ/ππεξεζηψλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ είηε απφ ηνπο
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα
δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα
πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή/αλάδνρνπ. Ν θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ/ππεξεζίαζ, θαηά ηα
παξαπάλσ νξηδφκελα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε
θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Ξξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ
θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λ. 4412/16. Ν απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε,
επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνιηηηθήο Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκφ.
Θαηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ
πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα
πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ
ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.
Δίζπξαμε εληφθσο απφ ηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν απφ πνζφλ πνπ
ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην
ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη
κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε
ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο
νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ,
ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.
3.
Ν θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο
αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
έξγνπ. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ
4.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη ε
ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Λνζνθνκείν
5.
Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο πιεκκεινχο
εξγαζίαο θ.α., επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε κε ην 10% ηεο κεληαίαο
απνδεκίσζεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.Π. Πε
θάζε πεξίπησζε ην Γ.Π. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ
αλάδνρν.
6.
Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε
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θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Δξγαζηψλ πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.
7.
Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην Λνζνθνκείν αδεκίσο γηα
απηφ
8.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
9.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
(θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία
Π.Π.Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο
εξγαδνκέλσλ θιπ). Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ
παξφληνο φξνπ, ην Λνζνθνκείν κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.
10. Νη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά
ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα.
11. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα
θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηε θαθή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
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ΑΟΘΟΝ 7ν
ΞΙΖΟΥΚΖ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ-ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη γηα θάζε κήλα παξνρήο ηνπ έξγνπ/ππεξεζίαο κε ην αληίζηνηρν
κεληαίν πνζφ, ζε €, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ ηνλ
αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ.
Απαξάηηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν:
1. Κεληαίν Ξξαθηηθφ Ξνζνηηθήο θαη Ξνηνηηθήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε
ηελ Αλάδνρν Δηαηξεία ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ην
Λνζνθνκείν γηα ηελ Ξαξαιαβή ησλ Δηδψλ/πεξεζηψλ θαη Ξαξαθνινχζεζε ησλ φξσλ ηεο νηθείαο
Πχκβαζεο.
2. Ρηκνιφγην Ξαξνρήο πεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ κήλα.
3. Βεβαίσζε ηνπ ΗΘΑ γηα κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα).
4. Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΗΘΑ αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο πξνζσπηθνχ.
5. Αληίγξαθν κηζζνινγίνπ θαη ζειίδαο αγνξάο ελζήκσλ γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ.
6. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
7. Θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ
ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ
απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).
Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ
δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο
θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
Άξζξν 8.
ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
1.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Λνζνθνκείν ηνπο πξνζηεζέληεο θαη
ππαιιήινπο απηνχ, γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο, φπσο επίζεο θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο
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απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ
αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα Πχκβαζε ή παξάβαζε απηήο ή
πνπ πεγάδεη απφ ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε
ηνηαχηεο πνπ ζπληειέζηεθε ή πξνθιήζεθε ζε ζρέζε κε :
ζσκαηηθέο βιάβεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), θαη/ή
νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ,
Γεκνζίνπ, νπνηαζδήπνηε Αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ ζρεηηθψλ αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ
απηήο.
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Άξζξν 9.
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΟΓΝ
1.
O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε,
αζθαιίζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή λνκνζεζία θαη
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ
ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε
έλαληη ηξίησλ.
2.
Ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο
θαιχςεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :
Θάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο
πεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηα ή
δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ
επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ
500.000,00€ αλά γεγνλφο θαη Δπξψ 1.000.000,00€ αζξνηζηηθά εηεζίσο. Πηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη
ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο πεξεζίαο (επζχλε
πξνζηήζαληνο).
Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα
θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε θαη
πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Θ., πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ
ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ.
3.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα Ππιινγηθή/Θιαδηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Πε πεξίπησζε πνπ
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην
αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα
αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ.
4.
Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο
πεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη
επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.
5.
Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο
επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε
δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ
ζπκβάζεσλ.
Άξζξν 10
ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ
1.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή
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θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ
απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
2.
Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα
ζηνηρεία ζην Λνζνθνκείν. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ,
αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.

17PROC006192801 2017-05-16

Άξζξν 11
ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ
1.
Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο,
νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε,
ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο
άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.
2.
Ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε
ηνπ Λνζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη
ζην Λνζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Λνζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο
ζπλαίλεζε.
3.
Νη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο.
Άξζξν 12
ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
1.
Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Ππκβαηηθήο πεξεζίαο.
2.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
Ππκβαηηθή πεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ
δεηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3.
Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ
ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.
Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ,
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο,
ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα
δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί
ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο
Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη
λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή
εκπεηξίαο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη
(20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.
5.
Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη
ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα
ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Αλαζέηνπζα Αξρήο.
6.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/
Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ εθπιήξσζε
φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε/Ξξνζθνξά/Πχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο
ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε
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ηνπ Έξγνπ.
7.
Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο
Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
8.
Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη
απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ
απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο
Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε αληίζεηε
πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο,
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε
ζπλέρηζε ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε
ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ
γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο
Ξξνθαηαβνιήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε.
9.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Λ.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ. 3414/05.
10.
Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ
παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ ηελ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θη
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζην Λνζνθνκείν θαη λα
δεηήζνπλ έλα πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο
κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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ΑΟΘΟΝ 13ν
ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
1.
Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, εθηφο
απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά:
Ξπξθαγηά
Ξιεκκχξα
Πεηζκφο
Ξφιεκνο
ΑΟΘΟΝ 14Ν
ΑΛΔΘΣΥΟΖΡΝ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1.
Ζ ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο εθρσξήζεψο
ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
2.
Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Γηαθήξπμε, πξνζθνξά
θ.ι.π.) πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ.
3.
Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ απηήλ
ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.
4.
Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο
πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
5.
Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα
Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ.
Ζ Πχκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηφηππα, αθνχ δε δηαβάζζεθε, βεβαηψζεθε λφκηκα,
ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηα κελ δχν αληίηππα παξακέλνπλ ζην αξκφδην Γξαθείν ηνπ
Λνζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν παξέιαβε ν αλάδνρνο.
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ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
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Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

Γηα ηνλ

ΑΛΑΓΝΣΝ

υνημμένα:
Όλα ηα νομιμοποιηηικά έγγραθα κάθε σπουήθιοσ νομικού προζώποσ, όπφς ηο Φ.Ε.Κ ίδρσζης και ηις
ηροποποιήζεις ηοσ, επικσρφμένο ανηίγραθο ή απόζπαζμα ηοσ καηαζηαηικού ηοσ διαγφνιζόμενοσ και ηφν
εγγράθφν ηροποποιήζεφν ηοσ (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Σηοιτεία και έγγραθα από ηα οποία πρέπει να
προκύπηοσν ηα μέλη ηοσ Δ.Σ. ηα σπόλοιπα πρόζφπα ποσ έτοσν δικαίφμα να δεζμεύοσν με ηην σπογραθή
ηοσς ηην Ε.Ε. και ηα έγγραθα ηης νομιμοποίηζης ασηών αν ασηό δεν προκύπηει εσθέφς από ηο καηαζηαηικό
αναλόγφς με ηη νομική μορθή ηφν εηαιρειών ή κάθε άλλοσ νομικού προζώποσ.
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