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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΓΔΚΑΔΠΣΑ (17) ΑΝΣΛΗΣΙΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΧΝ Δ ΦΡΔΑΣΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΟΜΒΡΙΧΝ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ, ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ ΓΟΞΙΑΓΗ, ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΙΓΧΝ 

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

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

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Δθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Γημοζιονομική 

Γιασείπιζη και Δςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Γημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  
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1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Γημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Γημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών 

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ».  

 

2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞΔ 2715/16-02-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζύλαςεο 

ζύκβαζεο εηήζηαο ζπληήξεζεο δεθαεπηά (17) αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζε θξεάηηα ιπκάησλ 

θαη όκβξησλ ζην θεληξηθό θηήξην, ζην θηήξην Γνμηάδε, θαη ζηελ Ογθνινγηθή Μνλάδα Παίδσλ, 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο  € 5.491,00 πιένλ Φ.Π.Α. (€ 6.808,84 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην εηήζια ζςνηήπηζη δεκαεπηά (17) 

ανηληηικών ζςγκποηημάηυν ζε θπεάηια λςμάηυν και όμβπιυν ζηο κενηπικό κηήπιο, ζηο 

κηήπιο Γοξιάδη, και ζηην Ογκολογική Μονάδα Παίδυν. 

 

Πιθανή δαπάνη € 5.491,00 πλέον Φ.Π.Α 24% ή € 6.808,84 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ηλεκηπονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Παπαζκεςή 11/03/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και 

ζε ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 12:00 μ.μ. ηηρ 

επομένηρ επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Γεςηέπα 14/03/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία 
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ηος Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα 

ζηοισεία ηηρ ππόζκληζηρ.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 

ηιμήρ.  

ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην 

ςποβολή ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

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

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

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

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

 

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

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 
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πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

                 

      

 

 

         

           

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΔΚΑΔΠΣΑ (17) 

ΑΝΣΛΗΣΙΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΧΝ Δ ΦΡΔΑΣΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΧΝ ΣΟ 

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΗΡΙΟ, ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ ΓΟΞΙΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΉ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΑΙΓΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα 09.02.2022 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2172//04-02-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

απνηειείηαη από ηνπο:  

 

1.Σζνπθάην Σξηαληάθπιιν  Μεραλνιόγν Μεραληθό Σ.Δ. 

2. Γεσξγόπνπιν Μηράιε  Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Σ.Δ. 

3. Τθαληή Γεώξγην  Τδξαπιηθό  

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παξνύζα πεξηγξαθή αθνξά : 

 

Α) Σελ εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δεθαεπηά (17) αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζε θξεάηηα ιπκάησλ θαη 

όκβξησλ ζην Κεληξηθό θηήξην, ζην Κηήξην Γνμηάδε θαη ζηελ Ογθνινγηθή Μνλάδα Παίδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

σο ζπλεκκέλν παξάξηεκα Α 

 

Η ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο ησλ δεθαεπηά (17) αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο.  

 

2. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΥΟΤ  
2.1 Γενικά 

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηά ηηο εκέξεο εξγαζίαο θαη εηδηθόηεξα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο, ήηνη 07:30 – 16:30, θαηάιιειν ηερληθό πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηελ 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ (γηα ηελ πεξίπησζε βιάβεο). 

 

2.2 Έκηακηο πεπιζηαηικό – κλήζη Νοζοκομείος 

 

Αλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη κέξεο ζπκβεί έθηαθην πεξηζηαηηθό, θαηόπηλ θιήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(ηειεθσληθό θέληξν ή πδξαπιηθόο βάξδηαο ή πξντζηακέλε ηκήκαηνο), ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

1) εληόο εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ εηδνπνίεζε λα παξαζηεί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

πεξηζηαηηθό. 

2) Να απνζηείιεη ηερληθή αλαθνξά ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα, αλαθνξηθά κε ην 

πξόβιεκα θαη ηελ επίιπζή ηνπ ή ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο – παξεκβάζεηο γηα ηελ νξηζηηθή 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηδηόξζσζε.  

3) Καηόπηλ εγθξίζεσο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, λα θαλνλίζεη ζπλεξγείν ηερληθώλ γηα ηνλ επηηόπνπ έιεγρν 

θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο καδί κε ηα πηζαλά απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά. 

 

2.3 Τακηικέρ επιζκέτειρ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη κία θνξά αλά εμάκελν (2 εηεζίσο) λα εκθαλίδεηαη ζην γξαθείν ζπληήξεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη λα εθηειεί ηελ επηζεώξεζε ησλ δεθαεπηά (17) αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

 

2.3.1  Πποληπηική ςνηήπηζη  
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Απηή πεξηιακβάλεη: 

 Οπηηθό Έιεγρν  

 Καζαξηζκό ηεο αληιίαο. 

 Έιεγρν θινηέξ 

 Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

2.3.2 Καηαζηαληική ζςνηήπηζη-Σεσνική ςποζηήπιξη,  

 

Η νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο παξνπζηάδεηαη ζην ύζηεκα θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ πληεξεηή, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. 

Χο ώξεο εξγαζίαο εληόο σξαξίνπ ηνπ πληεξεηή νξίδνληαη: Γεπηέξα-Παξαζθεπή 07:30 – 16:30  

Χο ώξεο εξγαζίαο εθηόο σξαξίνπ ηνπ πληεξεηή νξίδνληαη: νη ππόινηπεο. 

 Μεηά από θάζε ηέηνηα επίζθεςε ν ΑΝΑΓΟΥΟ απνζηέιιεη δειηίν εξγαζηώλ θαη ηερληθή αλαθνξά 

εξγαζηώλ πος βεβαιώνοςν ηην καλή λειηοςπγία.  ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα 

θαη απαηηνύληαη εξγαζίεο ή αληαιιαθηηθά απνθαηάζηαζεο ηεο νκαιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο κεηά από έγθξηζε ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ. 

 

2.4 Έκηακηερ επιζκέτειρ 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη έθηαθηε επίζθεςε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην Ννζνθνκείν κεηά από έθηαθην 

πεξηζηαηηθό ή θιήζε ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαλνλίδεη 

ζπλεξγείν ηερληθώλ ηνπ γηα ηνλ επηηόπνπ έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ.  

 

2.5 Ανηαλλακηικά 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα επηδηνξζώλεη θάζε βιάβε ή θζνξά ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη λα 

πξνβαίλεη ζηελ επηζθεπή ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηα ζπλεξγεία ηνπ ζηηο έθηαθηεο ή ηαθηηθέο 

επηζθέςεηο.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηείηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο ή 

πιηθνύ ιόγσ παιαηόηεηαο ή θαθήο ρξήζεο, απηή εθηειείηαη από ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κεηά από έγγξαθε 

ελεκέξσζε θαη έγθξηζε από ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. 

Η Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη από ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζε πιηθνύ ή εμαξηήκαηνο πνπ εκπνδίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία. Ο ανάδοσορ ζε οποιαδήποηε 

ζηιγμή θα σπεώνει μόνο ηο ανηαλλακηικό και όσι ηην επγαζία.  

 

2.6 Βεληιώζειρ  

Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο από ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο, 

βειηηώζεηο ή αιιαγέο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθώλ κεραλεκάησλ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα 

ελεκεξώζεη γηα ηελ νξζόηεηα ή ηα πηζαλά πξνβιήκαηα από ηηο αηηνύκελεο αιιαγέο θαη λα ηηο θνζηνινγήζεη 

πξνο ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. Καηόπηλ έγγξαθεο έγθξηζεο ηεο δαπάλεο (ανηαλλακηικό + επγαζία), ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ πξνβαίλεη ζε έθηαθηε επίζθεςε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αηηνύκελσλ αιιαγώλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ απνζηέιιεη ηεθκεξίσζή ηνπο γηα αξρεηνζέηεζε ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ.  

 

2.7 Τεκμηπίυζη επγαζιών 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα ηεξεί εηδηθά βηβιία ζπληεξήζεσο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ησλ αληιεηηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε απηά ζα αλαθέξνληαη όια ηα πεξηζηαηηθά (θιήζεηο) 

καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο δνζείζεο νδεγίεο, θαη ηελ ηερληθή αλαθνξά. Δπίζεο ζα 

γξάθνληαη νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο κε ηηο ηπρόλ ζρεηηθέο 

παξαηεξήζεηο ή νδεγίεο πνπ έρνπλ γίλεη. Όιεο νη εξγαζίεο ζα ηεθκεξηώλνληαη από ηηο ηερληθέο αλαθνξέο, νη 

νπνίεο ζα επηβεβαηώλνληαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία κε ζεώξεζε θαη ζα θπιάζζνληαη ζην γξαθείν ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

 

3. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
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3.1 Σν ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ζα ελεκεξώλεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ αξηζκό ηερληθήο ππνζηήξημεο (ΟΣΔ ή γξακκέο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο) πνπ ζα θαηαηεζνύλ θαηά ηηο εξγάζηκεο θαη κε εξγάζηκεο ώξεο. 

Η ελεκέξσζε ζα γίλεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ από εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό (ηειεθσληθό 

θέληξν, πδξαπιηθό βάξδηαο, δηεπζύλνπζα, εθεκεξεύνπζα θ.ι.π.) γηα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ θαη 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

3.2 Να παξέρεη ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ηνπ πληεξεηή δπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ πζηήκαηνο 

θαη ησλ πιηθώλ θαηά ηηο νξηδόκελεο ώξεο εξγαζίαο, γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ζπληήξεζεο. 

3.4 Να ρξεζηκνπνηεί ην ύζηεκα θαη ηα πιηθά βάζεη ησλ ηζρπόλησλ γεληθώλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

νδεγηώλ ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ.  

3.5 Καηά ηελ αλαγγειία βιάβεο λα πξνζδηνξίζεη όζν ην δπλαηόλ ζαθέζηεξα ην πξόβιεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη, έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεη θαη επηηαρύλεη ηελ επίιπζή ηνπ. 

 

 

 

 

 

4.  ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

4.1 Γηα ηελ ακνηβή ηνπ, ν πληεξεηήο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη κε ην αληίζηνηρν 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπληεξνύκελνπ 

εμνπιηζκνύ ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

4.2 ε θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ελόο ραιαζκέλνπ, ζα είλαη 

ηνπ ίδηνπ, ή αληίζηνηρνπ ηύπνπ ηνλ νπνίν πξνδηαγξάθεη ή πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηηθόο Οίθνο (ζα 

επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ζπκβαηόηεηαο) θαη κε ηνλ νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

αληιεηηθώλ κεραλεκάησλ. Όια ηα αληηθαηαζηαζέληα πιηθά πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.3 Σα πιηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε αιιά ν πληεξεηήο επζύλεηαη θαη δεζκεύεηαη 

ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο απηώλ εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε κε 

ηελ ύπαξμε ηθαλνύ θαη αλαγθαίνπ αξηζκνύ αληαιιαθηηθώλ (ζηνθ).  

4.4 Ο πληεξεηήο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζε αλαγγειία βιάβεο εληόο πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ, όπσο 

απηόο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

4.5 Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη 

εγγξάθσο απνδεθηή από ηνλ πληεξεηή κε ελδερόκελε κεηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ. 

4.6 Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο (ηερλίηεο πδξαπιηθνύο), νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. (Να καηαηεθούν θυηοανηίγπαθα ηυν 

αδειών αςηών ζηην θάζη ςποβολήρ πποζθοπών) 

4.7 Ο κεηνδόηεο ζα έρεη μόνιμη ζσέζη επγαζίαρ κε ηνπο ηερληθνύο (ηερλίηεο πδξαπιηθνύο) πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύλ ηελ ζπληήξεζε (ζα απνδεηθλύεηαη από ηα αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, θαηάζηαζε 

επηζεώξεζεο εξγαζίαο, Ι.Κ.Α θ.η.ι. ηα οποία θα καηαηεθούν καηά ηην θάζη ςποβολήρ ηυν πποζθοπών)  

 

 

ΓΔΝΙΚΑ: 

 

15. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα επηζθεθηνύλ ηνπο ρώξνπο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία αληίιεςε ησλ   ζπλζεθώλ. 

16. Ώξεο επίζθεςεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 10:00-10:00. 

    

H πποϋπολογιζθείζα δαπάνη γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εηήζηα 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δεθαεπηά (17) αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζε θξεάηηα ιπκάησλ θαη όκβξησλ ζην 

θεληξηθό θηήξην, ζην θηήξην Γνμηάδε θαη ζηελ Ογθνινγηθή Μνλάδα Παίδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ανέπσεηαι ζε 

€ 5.491,00 πλέον ΦΠΑ (€ 6.808,84 ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ).   

Οι πποζθοπέρ θα δοθούν ζύμθυνα με ηον παπακάηυ πίνακα:  
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Α/Α 

Πεπιγπαθή είδοςρ / επγαζίαρ Μ.Μ. Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδαρ 

(συπίρ ΦΠΑ) 

ύνολο      

(συπίρ ΦΠΑ) 

1 

Δηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δεθαεπηά (17) 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζε θξεάηηα ιπκάησλ 

θαη όκβξησλ ζην θεληξηθό θηήξην, ζην θηήξην 

Γνμηάδε θαη ζηελ Ογθνινγηθή Μνλάδα Παίδσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ  

κυδικόρ είδοςρ 2690006004000001 

ΚΑΔ. 40878      CPV 50511000 

ηεκ 1 5.491,00€ 5.491,00€ 

Γενικό ύνολο (συπίρ ΦΠΑ 24%): 5.491,00€ 

ΦΠΑ 24%:  1.317,84€ 

Γενικό ύνολο (με ΦΠΑ 24%): 6.808,84€ 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

  Σζνπθάηνο Σξηαληάθπιινο      Γεσξγόπνπινο Μηράιεο                  Τθαληήο Γεώξγηνο 

 

 

  _______________________     _______________________  ___________________   
Πηπρ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.  Πηπρ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.                        Τδξαπιηθόο 
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ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΣΗΡΙΑ  ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΝΣΛΙΔ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

ΤΠΟΓΔΙΟ Α 
 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΛΤΜΑΣΑ 2  

 

ΤΠΟΓΔΙΟ Β 
 

ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ WC 1  

 
 

ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΑ ΚΚΜ ΚΑΙ ΑΔΔΙΑΜΑ 

ΔΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΔΡΔΤΗ 
  

1 

  
ΑΔΔΙΑΜΑ ΔΔΞΑΜΔΝΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ 

 1 

 

ΤΠΟΓΔΙΟ Γ 
 

ΚΟΤΡΑΚΛΔ 
 1 

 

ΤΠΟΓΔΙΟ Δ 
 

ΚΟΤΡΑΚΛΔ 
 2 

  
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΛΤΜΑΣΑ 2  

 
ΤΠΟΓΔΙΟ Δ 

ΦΩΡΟ ΔΔΞΑΜΔΝΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΜΟΝΩΗ 1 1 

 ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ WC ΠΤΡΗΝΙΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ 1 1 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ: 7 7 

ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ – ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ- ΔΟΞΙΑΔΗ-ΥΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 

ΚΣΗΡΙΑ  ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΝΣΛΙΔ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

ΔΟΞΙΑΔΗ 
 

ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ WC - ΝΙΠΣΗΡΩΝ 1  

 

ΠΑΘ/ΜΔΙΟ 
 

ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ WC 1  

 

ΠΑΘ/ΜΔΙΟ 
 

ΑΝΣΛΙΔ ΛΤΜΑΣΩΝ WC 1  

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ: 3  

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 10 7 

 

 



ΑΔΑ: ΩΝΠ346906Ε-Σ34
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