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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 30-08-2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                    Αξηζ. Πξση. 16272 
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η
 Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Σαρ. Γ/λζε: Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή   

Τπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνχ  

Σκήκα        : Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθ.    : ηακαηία Σξακπέιε 

 

Σει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:            : 213 2013118 

e-mail        : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr 

                                                   

                                                                                                      

ΠΡΟ:  

 

 

 

 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδφν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» ζας προζκαλεί να σποβάλεηε προζθορά 

για ηην παροτή σπηρεζιών ζσνηήρηζης και λειηοσργίας ηλεκηρομητανολογικών (Η/Μ) 

εγκαηαζηάζεφν για κάλσυη ηφν αναγκών  ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Παίδφν «Η Αγία 

οθία» με 5 άηομα (ηέζζερις (4) Ηλεκηρολόγοι, ένας (1) Τδρασλικός), για τρονικό διάζηημα 

ηριών (3) μηνών. 

 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΑΝΑΘΔΗ 

 

Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ 

γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ Αγία νθία» κε 5 άηνκα 

(ηέζζεξηο (4) Ζιεθηξνιφγνη, έλαο (1) Τδξαπιηθφο), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. 

 

 

Πιθανή Γαπάνη  : € 24.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 29.760,00  ζσμπερ. Φ.Π.Α. (24%)  

 

 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Ζ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνχζεο. 
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Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 90 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

Οι προζθορές θα γίνονηαι δεκηές αποκλειζηικά ζε ηλεκηρονική μορθή μέζφ ηης πλαηθόρμας 

ηλεκηρονικών διαγφνιζμών iSupplies από 30/08/2021 έφς 31/08/2021 ώρα 12:00 μ.μ. 

 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ζ πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθφζνλ πιεξνί ην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ 

πηζαλή δαπάλε. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ με ημερομηνία έκδοζης ηελεσηαίοσ ηριμήνοσ πριν ηην 

σποβολή ηοσ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 
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λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΑΙΣΗΜΑ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ, ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ, 

ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΑΙΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» (ΣΔΔΡΙ (4) 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΙ  ΚΑΙ  ΔΝΑ (1) ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ) ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΣΡΙΩΝ 

(3) ΜΗΝΩΝ. 

 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζε 

βάξδηεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ  

Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 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 παξαθάησ.  

Δηδηθφηεξα ζπλνκνινγείηαη, ζε φηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, φηη ζηφρνο είλαη ε 

πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ & δεζηνχ, 

λεξνχ ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηδφκελνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ ηαηξηθψλ 

αεξίσλ θιπ. θαη γεληθά φ,ηη αθνξά ηελ εηδηθφηεηα ειεθηξνιφγνπ θαη πδξαπιηθνχ. Δπίζεο ε 

ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο 

γηα ηελ θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ. 

ηνπο ππφ ιεηηνπξγία ρψξνπο εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη 

απνρεηεχζεσλ, γεληθψο ηνπηθψλ ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ, ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

Δπηπιένλ ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ έρεη ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο νξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ φπσο 

Ζιεθηξνπαξαγσγψλ  δεπγψλ, Τπνζηαζκνχ, κεραλψλ θιηκαηηζκνχ θιπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 

ελεκεξσζεί γη΄ απηέο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο. 

Γεληθά, ζηελ επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, 

κεράλεκα θιπ. ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 
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Οη πην θάησ αλαθεξφκελνη ηερληθνί 4 ειεθηξνιφγνη – ειεθηξνηερλίηεο θαη 1 πδξαπιηθφο, 

αξρηθά ζα απαζρνιεζνχλ παξάιιεια κε ηνπο κφληκνπο ηερληθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξνινγηθψλ, 

πδξαπιηθψλ, Ηαηξηθψλ αεξίσλ, αηκνχ, θιηκαηηζκνχ θιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ βεβαηψζνπλ φηη 

είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ππεχζπλα ηελ επίβιεςε θαη ζε δηάζηεκα φρη πέξαλ ηνπ δηκήλνπ, ζα 

εθηεινχλ κφλνη ηνπο βάξδηα βάζεη εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ζην Κεληξηθφ Ννζνθνκείν ή θαη 

ζηα παξαξηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ απαζρφιεζή ηνπο ζα είλαη ζε πιήξεο νθηάσξν. Γελ λνείηαη εγθαηάιεηςε βάξδηαο αλ δελ 

πξνζέιζεη ή θαζπζηεξήζεη  ν αληηθαηαζηάηεο ηνπο. Ο ηερληθφο ζα εηδνπνηήζεη ηφζν ηνλ 

ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

παξακείλεη  ζην Ννζνθνκείν ζε πιήξε εηνηκφηεηα έσο φηνπ έξζεη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαη ζα 

ζεκεηψζεη αλάινγα ζην Ζκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ην γεγνλφο κε θάζε ιεπηνκέξεηα. 

 

 

    2.  ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

    Ζ ζηειέρσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κεληξηθνχ Ννζνθνκείνπ ή θαη ησλ 

Παξαξηεκάησλ ζα είλαη ε εμήο: 

 

    Η.  ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Σέζζεξηο (4) ειεθηξνηερλίηεο θαηεγνξίαο ΓΔ (κε άδεηεο Α΄ , Γ΄ θαη Σ΄  εηδηθφηεηαο) 

Έλαο (1) ζεξκνπδξαπιηθφο θαηεγνξίαο ΓΔ (κε άδεηα εξγνδεγνχ ή άδεηα ηερλίηε β΄ ηάμεο 3
εο

 

εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 112/2012 ή κε άδεηα πδξαπιηθνχ 1
εο

 εηδηθφηεηαο, 

ζεξκνπδξαιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ) . 

    Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηηο απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελεο 

άδεηεο, θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπιάρηζηνλ φπσο πξναλαθέξνληαη θαη ζα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 

    ΗΗ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

        Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη κε ππεχζπλε δήισζε λα δειψζνπλ κεηά 

ηελ θαηαθχξσζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα θαηαζέζεη  
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ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξνζφληα ησλ ηερληθψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηεο : 

 Πιζηοποιηηικό Δμβολιαζμού (Δπί ποινή αποκλειζμού) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ 

 Να θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο εξγαζίαο 

 Να έρνπλ πεληαεηή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο νη 

ειεθηξνιφγνη θαη ηξηεηή νη πδξαπιηθνί 

Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ δελ ζα ελαιιάζζεηαη, ζα παξακέλνπλ νη ηερληθνί 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηε 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ , κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία,  ψζηε λα κπνξεί, 

αλά πάζα ζηηγκή, λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη. 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη ακέζσο, θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ 

θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ, ή 

ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαζδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη 

ζρέζε κε ην έξγν, ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν 

δηθαίσκα ηεο  Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νπδφισο απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηεο 

πιήξνπο επζχλεο ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.   

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ππφ ηελ επίβιεςή ηεο ζα γίλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα ηελ 

ζσζηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη πξναλαθεξφκελνη ηερλίηεο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη πξσηλή απνγεπκαηηλή θαη λπρηεξηλή 

βάξδηα,  απφ Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα: 

 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

 Μηθξνεπηζθεπέο κε πιηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

3. ΑΓΔΙΔ ΔΡΓΑΙΑ 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη εθηάθησο λα θαιείηαη γηα λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία ελέξγεηεο γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
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4. ΑΝΑΛΩΙΜΑ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

Σα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε, θαζψο επίζεο θαη φια ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ, ππαηηηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη ε ζρεηηθή 

δαπάλε βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα ρξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο. 

ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ν ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 

5. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ην αληηθείκελν ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, δειαδή ε ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, επηζεψξεζε, έγθαηξε 

αιιαγή θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρνο θαη 

παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ. 

ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο εξγαζίεο 

ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ  αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο. 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη ζηνλ ππεχζπλν Μεραληθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πίλαθεο κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηνλ ρξφλν 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε είδνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη πίλαθεο απηνί 

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα 

Βηνκεραληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

ζα ηεξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα Ζκεξνιφγην Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ζην νπνίν 

ζα θαηαγξάθνληαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ.   

 

 6. ΤΝΔΝΝΟΗΔΙ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 

    ΄Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ ην έλα κέξνο θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ 

ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ, είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, 

γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο. 
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    Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, επί αηηεκάησλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. 

Οη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα  λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε εμσζπκβαηηθή δηαηαγή ε νπνία ηνπ 

δίλεηαη πξνθνξηθά. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο επείγνληνο ραξαθηήξα. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, ζα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. 

 

  7.   ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

 

    Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: 

    Α.  Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία (Β.Γ. 24 Ννεκ./17 Γεθ. 1953, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο). 

 

    Β.  Σνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΖ, 

ΟΣΔ,  ΔΤΓΑΠ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

    Γ.  Σνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο ΄Έλσζεο θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ 

(Ακεξηθαληθνχο θ.ι.π.) φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. 

 

    Γ.  Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. 

 

    Δ.  Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

 

8.   ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟΤ – ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΝΣΟΛΩΝ ΔΠΙΚΔΤΗ 

    Καζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ εκεξνιφγην ζην νπνίν ζα εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη παξαηεξεζείζεο 

βιάβεο θαη αλσκαιίεο ζην έξγν, φπσο θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ ή 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηε ζχκβαζε απαηηνχληαη. Οη σο άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη 

απφ ηνλ αξκφδην επηβιέπνληα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν  εκεξνιφγην απηφ 

ζα θπιάζζεηαη ζην Γξαθείν πληεξήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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 9.   ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΔΡΓΟΤ 

 

    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα θάζε απψιεηα ή δεκηά ε νπνία δχλαηαη λα πξνθιεζεί απφ ην ίδην ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηξφπνλ ψζηε νη 

αζθαιηδφκελνη θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα θαιχπηνληαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

    Ζ αζθάιηζε ζα γίλεη ζε κηα αλαγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

θαη κε φξνπο ηεο έγθξηζεο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξνπζηάζεη ζηελ επίβιεςε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο ησλ 

ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ, ρσξίο απ’ απηφ λα πεξηνξίδνληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

    Ζ αζθάιεηα ζα θαιχπηεη: 

 

    Α.  ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ 

         Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 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 ΔΡΓΟΓΟΣΖ, 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο Δπίβιεςεο,  ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

κε θαιή εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ησλ κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζην θηίξην 

απφ νπνηνλδήπνηε, θαη ζε θάζε πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο γίλνληαη εξγαζίεο φζν θαη γηα εθείλεο 

θαηά ηηο νπνίεο δελ γίλνληαη εξγαζίεο. 

 

    Β.  ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ 

          Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ αλαγλσξηζκέλε 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

           Απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ ρξφλν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, δει. απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη 

γηα ην πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επίβιεςεο. Καζνξίδεηαη δε ζε 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνβιέπεη ηελ 

παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηνχ θαη παληφο  εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ 

έξγνπ φπσο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε 

απαίηεζε θαηά ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, απφ αζζελείο επηζθέπηεο, θ.ι.π. Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ 

απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζην έξγν. 

 

 

    Γ.  ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

         Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε ε νπνία ζα 

πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε εξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ θάζε πιεξσκή γηα απηέο ηηο δεκηέο ή 

βιάβεο  θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο 

αλ ε δεκηά ε βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπο ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο. 

 

 

    Γ.  ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

          Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ έρεη ζρέζε 

κε ην έξγν, εθφζνλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο νχηε θαιχπηεηαη ε αζθάιηζε 

απηή κε ηηο πάζεο θχζεσο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Νφκν γηα ην Η.Κ.Α., ην Δ.Σ., 

Α.Δ.Σ.. θαη Ξ.Δ. θαη ηπρφλ άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο 

επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ.  

Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή  ησλ λφκηκα  επηβαιινκέλσλ  εηζθνξψλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο Η.Κ.Α. θιπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη, πξηλ απφ θάζε πιεξσκή, λα 

πξνζθνκίδεη ζηελ επίβιεςε βεβαηψζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο απηνχο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν. 

 



ΑΔΑ: 99ΦΙ46906Ε-340



11 

 

    Δ.  ΜΔΣΡΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

          Δάλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ παξαιείςεη λα θάλεη ελέξγεηεο ή δελ ηεξήζεη ζε ηζρχ ηηο αζθαιίζεηο 

νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ έρεη ην δηθαίσκα λα 

πιεξψλεη ηα αλαγθαία αζθάιηζηξα αθνχ ζα ηα παξαθξαηεί απφ ηα πνζά πνπ θάζε θνξά 

πιεξψλνληαη ή νθείινληαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 

 

    10.  ΠΡΟΘΔΣΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

    ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαθάησ κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ: 

  - Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ Μεραληθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλνληαη φιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

  - Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 

: 2000 ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ. 

   - Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο ζε παξφκνηα έξγα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) 

εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ, Ξελνδνρείσλ θαη Βηνκεραληψλ, γηα ην ιφγν απηφ απαηηνχληαη: 

 

    Α.  Καηάζηαζε Ηδησηηθψλ θαη Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, Ξελνδνρείσλ θαη Βηνκεραληψλ, ησλ 

νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ 

Ηδξπκάησλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ θαηάζηαζε ζα 

αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο. 

 

    Β.  Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε 

επηρείξεζε, ήηνη θσηναληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, θαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνχ θαζψο θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ θαηέρεη έθαζηνο ηερληθφο. 

 

Γ.  Έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο. 

 

Γ.  Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη νη 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο, πνπ ην πξνζσπηθφ απηφ δηαζέηεη θαη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ 

πξνζθέξνληα. 
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Δ.  Βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ηελ νπνία ζα 

γίλεη ζαθέο φηη νη πξνζθέξνληεο επηζθέθζεθαλ ηηο Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη έιαβαλ γλψζε γηα ην κέγεζνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ. 

 

11. ΓΔΝΙΚΑ 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ηθαλνχ αξηζκνχ κφληκνπ  πξνζσπηθνχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

εηδηθνηήησλ απφ ην Ννζνθνκείν, ζα ιπζεί απηνδίθαηα ε ζχκβαζε κεηαμχ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

θαη ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ρσξίο απαίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εθηφο ηεο επηζηξνθήο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα επηζηξαθεί ακέζσο. 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ειεθηξνιφγσλ ή πδξαπιηθψλ σο κφληκν πξνζσπηθφ απφ ην 

Ννζνθνκείν, εάλ απαηηεζεί λα παξακείλεη έλαο ηερληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη πεξηζζφηεξνη, ζα 

κεησζεί αλαινγηθά ε ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ (ηνπ Αλαδφρνπ).  

Πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη πξνθεηκέλνπ νη 

πξνζθνξέο λα είλαη απνιχησο ζαθείο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο εκέξεο ησλ 

κελψλ πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε απφ Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή (κε δχν ξεπφ ηελ εβδνκάδα)  

δειαδή 22-24 βάξδηεο ην κήλα ν θάζε έλαο (αλαιφγσο ησλ ξεπφ θαη αξγηψλ) ή πνην αλαιπηηθά 

νη ζπκκεηέρνληεο ζα δψζνπλ ηηκή ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 

ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΗΜΖΜΑ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ζε €  ρσξίο ΦΠΑ 

 Ζιεθηξνιφγνη Τδξαπιηθφο 

Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 

(αλεμαξηήησο αξγηψλ θαη 

βαξδηψλ) 

Κφζηνο γηα έλα κήλα 

  

 

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ κεηνδφηε ηνπ ζπλφινπ γηα ηα πέληε (5) άηνκα.  

 

12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα 3 κήλεο γηα 5 εξγαδφκελνπο θαηεγνξίαο ΓΔ Σερληθνχ, φπσο 

αλαθέξεηαη δειαδή γηα ηέζζεξηο (4) ειεθηξνιφγνπο θαη έλαλ (1) πδξαπιηθφ γηα 22-24 βάξδηεο / 

κήλα ν θάζε έλαο, αλέξρεηαη ζηε πηζαλή δαπάλε ηνπ  πνζνχ ησλ € 24.000,00 πιένλ Φ.Π.Α (€ 

29.760,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.). 
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