
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ημερομηνία   17/2/2021 

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  Αρ. Πρωτ.:  2552 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                 

(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)                Προς 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ               

Τηλ: 2331351314/51157        

E-mail: prom1@verhospi.gr  

Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr    

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικό-οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση 

της ετήσιας συντήρησης των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων της Μονάδας Βέροιας 

του Γ.Ν. Ημαθίας  

 

Σχετικά:: 

1. Την υπ’ αριθμ. 307η/11-2-2021 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας. 

2. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – 

Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

3. Το Ν. 3329/05 όπως ισχύει σήμερα. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν.  Ημαθίας για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) 

ανελκυστήρων, προϋπολογισμού 2.900,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

prom1@verhospi.gr  τα παρακάτω: 

I. την τεχνικοοικονομική σας προσφορά και  

II. τα δικαιολογητικά της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από 

το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 
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 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής 

ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με 

χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13). 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα εκτελεστούν με τους όρους και τεχνικές 

προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.  

Χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 23/2/2021. 

 

         

 Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας  

        

 

 

  

 

                   Ηλίας  Γ.  ΠΛιόγκας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό ανάθεση  υπηρεσιών



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ετήσια. Το Νοσοκομείο με απόφαση Δ.Σ. μπορεί να διακόψει τη 

σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς καμία αξίωση του αναδόχου. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ασκούν, υπό την συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση 

μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, συστηματική επίβλεψη και έλεγχο της καλής κατάστασης και 

λειτουργίας των ανελκυστήρων του Ιδρύματος συντηρώντας αυτούς τουλάχιστον μία φορά 

τον μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη. Επίσης, o ανάδοχος υποχρεούται να 

επισκευάζει όλες τις τυχόν βλάβες εντός τακτικής προθεσμίας η οποία να είναι εντός δύο 

ωρών, εκτελώντας όλες τις αναγκαίες εργασίες με ευσυνειδησία και μεγάλη προσοχή ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων καθ’ όλο το 24ωρο και σ’ 

όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης τηρώντας όλους τους αναγκαίους κανόνες 

συντήρησης, επίβλεψης, επισκευής και ασφάλειας αυτών, όπως αυτή ορίζεται στην Κ.Υ.Α. οικ. 

Φ.9.2./243621957 (Φ.Ε.Κ. 1797/Β/21.12.2005) Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. 

(Φ.Ε.Κ./Β/2991/08.03.2002) Κ.Υ.Α. με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 

Φ.9.2./οικ. 32803/1308 (Φ.Ε.Κ. 815/Β/11.09.1997) Κ.Υ.Α. σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία 

και ασφάλεια των ανελκυστήρων» καθώς επίσης και όποιες άλλες διατάξεις ισχύουν 

Οι ενδιαφερόμενοι  είναι υποχρεωμένοι για την πιστή και με σχολαστικότητα τήρηση των 

ισχυόντων κανόνων και διαταγμάτων του Κράτους περί λειτουργίας των ανελκυστήρων, οι 

οποίοι κανόνες θα  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, καθιστάμενος 

υπεύθυνος και υποκείμενος στις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις, 

παραλήψεις και μη τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στη χρήση ατομικών εργαλείων και μέσων καθώς και των 

απαιτουμένων μικροϋλικών, όπως λιπαντικών, στουπιών, κ.λ.π. Κάθε άλλη δαπάνη για τα 

υλικά επισκευής επιβαρύνει το Ίδρυμα. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Κάθε φορά που θα γίνεται προληπτικός έλεγχος, συντήρηση, θα ενημερώνεται η Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

2. Θα γίνεται γραπτή αναφορά των βλαβών καθώς και των προτάσεων για την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 

3. Σε περιπτώσεις που απαιτούνται ανταλλακτικά αξίας άνω των 100,00€ ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την συνολική αξία της βλάβης. 

 

Το βιβλίο συντήρησης που τηρείται στην Υπηρεσία θα ενημερώνεται ανελλιπώς  
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