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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙΣΔΣΡΑΧΡΗ (24ΧΡΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΜΔΧ ΚΔΝΣΡΟΤ ΛΗΦΗ ΗΜΑΣΧΝ ΓΔΚΑΟΚΣΧ (18) ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 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) «Εθνικό 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) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

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

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

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

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

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

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

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

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

διαηάξειρ. 

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

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

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

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

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

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

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

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψεθηαθή 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. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞΔ 3909/01-03-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

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

ζπληήξεζεο θαη εηθνζηηεηξάσξεο (24ώξεο) παξαθνινύζεζεο κέζσ θέληξνπ ιήςεο ζεκάησλ 

δεθανθηώ (18) ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ ηνπ λνζνθνκείνπ,  κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο 

δαπάλεο € 1.100,00 πιένλ Φ.Π.Α. (€ 1.364,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην εηήζια ζςνηήπηζη και εικοζιηεηπάυπη 

(24ώπη) παπακολούθηζη μέζυ κένηπος λήτηρ ζημάηυν δεκαοκηώ (18) ζςζηημάηυν 

ζςναγεπμού ηος Νοζοκομείος. 

 

Πιθανή δαπάνη € 1.100,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 1.364,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο 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 πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Γεςηέπα 11/07/2022 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 Σπίηη 12/07/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία 

ηος Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα 

ζηοισεία ηηρ ππόζκληζηρ.   
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

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

ηιμήρ.  

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ 

πηζαλή δαπάλε. 

Σε 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: 

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

δηαρεηξηζηέο. 

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

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε 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 Σπκβνύιην 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. 

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

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

 

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

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

ηα κέιε Γ.Σ. 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 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 
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λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία 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  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (ΔΕΚΑΟΚΣΩ) 18 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  
 

τθν Ακινα ςιμερα  21.02.2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για 
τθν διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ετιςιασ ςυντιρθςθσ και 24ωρθσ 
παρακολοφκθςθσ δεκαοκτϊ (18) ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ του Νοςοκομείου, θ οποία 
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 3133//16.02.2022 απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου και 
αποτελείται από τουσ:  

1. Σςουκάτο Σριαντάφυλλο  Μθχανολόγο Μθχανικό Σ.Ε. 
2. Γεωργόπουλοσ Μιχαιλ                  Ηλεκτρολόγο Μθχανικό Σ.Ε. 
3. Παπακίτςο Ιωάννθ   Μθχανοτεχνίτθ 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 Η παροφςα περιγραφι αφορά τθν ςυντιρθςθ και εξαςφάλιςθ τθσ τζλειασ και 
απρόςκοπτθσ λειτουργίασ ςυνολικά δζκα επτά (18) ςυςτθμάτων αςφαλείασ. Δεκαζξι (16) του 
Νοςοκομείου Παίδων «Η Αγία οφία», ενόσ (1) του ξενϊνα Χαλανδρίου (ΚΕΨΤΕ) και ενόσ (1) του 
Χριςτοδουλάκειου Ιδρφματοσ για ζνα ζτοσ. 
2. ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
1. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει κατά τισ θμζρεσ εργαςίασ Γραφείων και Ιατρείων και 

ειδικότερα κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό, που κα εξαςφαλίηει τθν 
απρόςκοπτθ λειτουργία των ςυςτθμάτων. 

2. Αν κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και μζρεσ ςυμβεί ζκτακτο περιςτατικό  ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να ςτείλει τεχνικό προςωπικό μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθν ειδοποίθςθ του. Κατά 
τισ υπόλοιπεσ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ του 24ϊρου υποχρεοφται να ςτζλνει κατάλλθλο προςωπικό 
μζςα ςε δζκα (48) ϊρεσ από τθν ειδοποίθςθ του. 

3. Η ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ των ςυςτθμάτων αςφαλείασ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ εκάςτοτε κανονιςτικζσ διατάξεισ και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ.  

4. Κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ κα βαρφνει αποκλειςτικά τον ςυντθρθτι.  
5. Ο ςυντθρθτισ οφείλει μία φορά το ΕΞΆΜΗΝΟ ( 2 ετθςίωσ ) να εμφανίηεται ςτο γραφείο 

ςυντιρθςθσ του Νοςοκομείου και να εκτελεί επικεϊρθςθ των ςυςτθμάτων αςφαλείασ ςε 
ςυνεργαςία με τον Επιβλζποντα. 

6. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να επιδιορκϊνει κάκε βλάβθ θ φκορά των ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ και να προβαίνει ςτθν επιςκευι τουσ για τθν ομαλι λειτουργίασ τουσ με τα 
ςυνεργεία του. Επιςκευι νοείται θ αποκατάςταςθ βλάβθσ ςτθν οποία χρειάηεται να γίνει 
αντικατάςταςθ εξαρτιματοσ ι υλικοφ λόγω παλαιότθτασ ι κακισ χριςθσ, που εκτελείται από 
τον ςυντθρθτι μετά από ζγγραφθ ενθμζρωςθ και ςυμφωνία με τον εργοδότθ και κα 
αμείβεται μόνο για την αξία του υλικοφ και όχι τθσ εργαςίασ. 

7. Η Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου δικαιοφται να απαιτιςει από τον ςυντθρθτι τθν άμεςθ 
αντικατάςταςθ υλικοφ θ εξαρτιματοσ που εμποδίηει τθν καλι λειτουργία των ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ. 

8. τθ ςυντιρθςθ δεν περιλαμβάνεται κάθε μετατροπή και προςθήκη για την βελτίωςη τησ 
λειτουργίασ των ςυςτημάτων αςφαλείασ. την περίπτωςη αυτή θα καταβάλλεται ςτον 
ςυντηρητή αμοιβή εξωςυμβατική κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Αν οι απαιτιςεισ του 
ςυντθρθτι κεωρθκοφν αςφμφορεσ για τθν Τπθρεςία αυτι μπορεί να ανακζςει τθν εργαςία 
ςε άλλο πρόςωπο οπότε ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγξει τθν ζντεχνθ και άρτια 
εκτζλεςθ τθσ. 
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9. Αν ο ςυντθρθτισ κλθκεί και δεν εμφανιςτεί για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ ι φκοράσ των 
ςυςτθμάτων αςφαλείασ, μζςα ςτα χρονικά όρια που κακορίηονται ςτθν παροφςα το 
Νοςοκομείο δικαιοφται να ανακζςει τθν εργαςία αυτι ςε άλλο τεχνίτθ και να παρακρατιςει 
τθν αμοιβι που κα του καταβάλει από τθν μθνιαία αποηθμίωςθ του ςυντθρθτι. 

10. Η ευκφνθ καλισ λειτουργίασ και ζναντι παντόσ ατυχιματοσ βαραίνει τον Ανάδοχο 
11. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να τθρεί πιςτά κάκε ςχετικι περί ςυςτθμάτων αςφαλείασ 

ιςχφουςα διάταξθ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα 
που τυχόν ςυμβεί από κακι ςυντιρθςθ του. 

12. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να κατζχει απαραίτθτθ νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και το 
προςωπικό του να κατζχει άδειασ εργαςίασ προςωπικοφ Ιδιωτικήσ Επιχείρηςησ Παροχήσ 

Τπηρεςιών Αςφαλείασ (Ι.Ε.Π.Τ.Α.). (να κατατεθοφν αντίγραφα των ςτοιχείων αυτών κατά 
την υποβολή προςφοράσ. Επι ποινή αποκλειςμοφ). 

13. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να παρακολουκεί τα ςυςτιματα επί 24ϊρου βάςεωσ  και να 
επεμβαίνει άμεςα ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ  με τθν ειδοποίθςθ των υπευκφνων. (τθλ. 
Κζντρο Νοςοκομείου, Αςφάλεια Νοςοκομείου).  

14. Μετά από κάκε ζλεγχο να εξετάηεται ο βακμόσ αςφαλείασ και να λαμβάνονται τα κατάλλθλά 

μζτρα προσ αποκατάςταςθ των ελλείψεων θ ηθμιϊν, με τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ των 

ςυςτθμάτων αςφαλείασ και πλιρουσ τακτοποιιςεωσ των.  

Ο εξαμθνιαίοσ  Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ κα περιλαμβάνει:  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

6 ΜΗΝΕ                   
(2 ετθςίωσ) 

12 ΜΗΝΕ 

Γενικόσ Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 
ςυςτιματοσ 

√  

Ζλεγχοσ λειτουργίασ όλων των φωτεινϊν 
ενδείξεων και οκόνθσ  κεντρικοφ πίνακα 

√  

Κακαριςμόσ εςωτερικόσ πίνακα  √  

Ζλεγχοσ κατάςταςθσ μπαταριϊν/ 
αντικατάςταςθ εάν απαιτείται 

√  

Οπτικόσ Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν ςυνδζςεων για 
υπερκζρμανςθ ι διάβρωςθ 

√  

Ζλεγχοσ αιςκθτιρων  μαγνθτικϊν, υπερφκρων 
κ.τ.λ. 

√  

Ζλεγχοσ πλθκτρολογίου √  

Ζλεγχοσ μονάδασ τθλεφωνθτι  √  

Ζλεγχοσ Αποςτολι και επιβεβαίωςθ λιψθσ 
ςθμάτων των υςτθμάτων υναγερμοφ από 
Κζντρο Λιψθσ θμάτων   

√  

 

H πποϋπολογιζθείζα δαπάνη ηος διαγυνιζμού για τθν ανάδειξθ αναδόχου ετιςιασ ςυντιρθςθσ 

και 24ωρθσ παρακολοφκθςθσ μζςω Κ.Λ.. δεκαοκτϊ (18) ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ του 

Νοςοκομείου, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ € 1.100,00 πιένλ Φ.Π.Α (€ 1.364,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α).  

 

Οι πποζθοπέρ θα δοθούν ζύμθυνα με ηον παπακάηυ πίνακα:  
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Α/Α Περιγραφή είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότητα Σιμή 

Μονάδασ 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

φνολο      

(χωρίσ ΦΠΑ) 

1 

Ανάδειξθ αναδόχου ετιςιασ ςυντιρθςθσ και 

24ωρθσ παρακολοφκθςθσ δεκαοκτϊ (18) 

ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ του Νοςοκομείου 

κωδικόσ είδουσ 2690002007000003 

CPV: 503224100 K.A.E. 0879 

Σεμ 1 

 

 

 

 

Γενικό φνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%):  

ΦΠΑ 24%:  

Γενικό φνολο (με ΦΠΑ 24%):  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 

TEMAXIA 

1. ΑΚΟΤΟΛΟΓΙΚΟ/ ΝΕΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 

2. ΣΑΜΕΙΟ 1 

3. ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1 

4. ΧΩΡΕΜΕΙΟΤ 1 

5. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  1 

6. ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ (ΚΕΨΤΕ) 1 

7. ΣΕΝ 1 

8. COOLEY 1 

9. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΕΣΙΚΗ 1 

10. ΙΝΟΚΤΣΙΚΗ 1 

11. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕ ΔΙΑΘΕΕΙ 1 

12. ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ 1 

13. ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ 1 

14. ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1ου 1 

15. ΝΕΤΡΟΜΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 1 

16. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΑΚΕΙΟ 1 

17. ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ) 1 

18. ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 

 ΤΝΟΛΟ 18 
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