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         Απ. ππωη.:12247/08-10-2013 
 

 

 

 
       ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  
  
«   ΕΣΗΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ  ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ –ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ  » 

                              
                                                     ΠΙΣΩΗ: 25.000,00  €  με  ΦΠΑ. 

 
Σν ΓΝΑ «ΚΑΣ», έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο θαη ηηο 
απνθάζεηο  ηνπ  Γ  9/ 11-03-2013,  ζέκα 10 θαη 28/23-07-13. 

 
                                                ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 
Ππόσειπο επαναληπηικό διαγωνιζμό, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, 
γηα ηελ 
«  Δηήζηα  ζπληήξεζε  εμνπιηζκνύ  θεληξηθήο  δηαλνκήο  – καγεηξείσλ  » 
    
1. ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Πξνϋπνινγηζκόο :                 25.000,00    €  κε  ΦΠΑ,  ΚΑΔ  889   
 
Υξνληθή δηάξθεηα  : ελόο   ( 1 )  έηνπο  από  ηελ ππνγξαθή                                                                           
                                              ηεο ζύκβαζεο  
Σόπνο   : ΓΝΑ « ΚΑΣ-ΔΚΑ», Νίθεο 2 ,145 61  ΚΖΦΗΗΑ                                                                              

Κηίξην ρνιήο, 1νο όξνθνο, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 
 
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο:  22/10/2013  Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ  Ώξα: 10:00 πκ 
Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο : 21/10/2013  Ζκέξα: ΣΡΗΣΖ  Ώξα : 14.00 κκ ζην 
πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο 
 
 
2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ -  ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
  
2.1 ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ :  Δηήζηα  ζπληήξεζε εμνπιηζκνύ θεληξηθήο 

δηαλνκήο -  καγεηξείσλ  
.   

 

 Σα μησανήματα πος θα ελέγσονται και θα επισκεςάζονται είναι τα 

εξήρ :   

1. Πιπληήξην ηνύλει κε ( 3 ) ζαιάκνπο. 

2. Κνξδέια θπιηόκελε κε ηκάληα 

3. Ψπθηηθόο ζάιακνο ζπληήξεζεο 

4. ( 9 ) Φνύξλνη ξεύκαηνο 
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5. ( 2 ) Εζηίεο κε πιάθα . 

6. ( 1  ) Εζηία κε πιάθα θαη δύν θνύξλνπο 

7. ( 1 ) Φξηηέδα 

8. (  1 ) Πξηνλνθνξδέια  

9.  ( 3  )  Μίμεξ 

10. ( 1 ) Θεξκνηξάπεδα 

11. (  2  ) Κξεαηνκεραλέο                                 

 
12  ( 1 ) Μεράλεκα θνπήο ιαραληθώλ  

 
13 (  1 ) Μεράλεκα θνπήο ηπξνθνκηθώλ  

  

14  ( 2 ) Απνθινησηέο  παηάηαο 
 

15 ( 1 ) Ηιεθηξηθό ηεγάλη αλαηξεπόκελν 
 

16.  (  1  ) Γθξηιηέξα  

 
17  (  1  ) Κπθινζεξκηθόο  θνύξλνο  

 
18.  ( 1 ) Πιπληήξην  πηάησλ   C 33  HEINAMI 

 
 19.(  1 ) Μεραλή θνπήο  ςσκηνύ. 

 

 

     ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
      
1. Η ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ ησλ καγεηξείσλ θαη ηεο Κεληξηθήο 
Δηαλνκήο  γίλνληαη  από  ηερληθνύο ηεο  εηαηξείαο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο πνπ απαηηείηαη.  

 
2. Οη εξγαζίεο  ζπληήξεζεο  θαη  επηζθεπώλ ζα  δηελεξγνύληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή  ζηα  εξγαζηήξηα  ηεο  εηαηξείαο  θαηά  ηελ θξίζε ησλ ηερληθώλ ηεο.  

 
3. Η ζπληεξήηξηα  εηαηξεία  ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά  ή  κε  FAX  γηα ηελ ηπρόλ βιάβε θαη 

εληόο εηθνζηηεηξαώξνπ  ( 24ώξνπ ) είλαη ππνρξεσκέλε λα  αληαπνθξηζεί ζηελ  θιήζε  ηνπ 
Ννζνθνκείνπ νπόηε θαη ζα αξρίδεη ε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο 

ζα νξηζζεί πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα  αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο  πέξα ησλ ηξηώλ  

( 3 ) εκεξώλ . 
 

4. Οη  επηζθέςεηο γηα έιεγρν θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ ζα  γίλνληαη  αλά 
κήλα , δειαδή  δώδεθα ( 12 )  θνξέο εηεζίσο ελώ νη επηζθέςεηο γηα θιήζε  βιάβεο ζα είλαη 

απεξηόξηζηεο . Οη επηζθέςεηο  γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θα γίνονται 8:00 – 15:00. 
 

5. Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη έιεγρν όισλ ησλ ειεθηξνινγηθώλ  θαη ειεθηξνληθώλ 

ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ πξνζζαθαίξεζε πξνζηαηεπηηθώλ όπνπ ππάξρνπλ ιίπαλζε 
,θαζαξηζκόο ,έιεγρν θαη ξύζκηζε όπνπ απαηηείηαη θαζώο θαη επηζήκαλζε γηα ηπρόλ θζαξκέλα 

αληαιιαθηηθά πξνο αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή. 
 

6. Η ζπληεξήηξηα εηαηξεία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθάζηνηε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή 

αληηθαηάζηαζεο βιάβεο ππνρξενύηαη λα εθδίδεη δειηίν ηερληθώλ εξγαζηώλ όπνπ ζα 
ππνγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο θαη ζα παξαδίδεηαη 

αληίηππν ζηελ ηερληθή Υπεξεζία. 
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7. Τα όπνηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα 
αγνξάδνληαη από ην λνζνθνκείν ή από ηνλ αλάδνρν θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Δ/λζε ηεο 

Τερληθήο Υπεξεζίαο, ελώ ε ηνπνζέηεζε ησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηε ζπληεξήηξηα 

εηαηξεία σωπίρ σπέωση (ΔΩΡΕΑΝ). 
 

 

8.ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ –ΕΜΠΕΙΡΙΑ –ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ : 

      ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ  : 

α)  Πηπρίν   Γ   εηδηθόηεηαο . 

β)  Εκπεηξία  ζε Ννζνθνκεηαθά  Μαγεηξεία  

γ)  Δύν ( 2  )  άηνκα  : έλαο (  1 ) πηπρηνύρνο κέζεο ζρνιήο & έλαο ( 1 ) βνεζόο . 

δ)   Δύν (  2 ) άηνκα ζα θάλνπλ ηελ εθάζηνηε κεληαία ζπληήξεζε  εθ  ησλ νπνίσλ  ν  έλαο     ( 

1 )  πηπρηνύρνο  κέζεο ζρνιήο   θαη ν άιινο  βνεζόο  ειεθηξνιόγνο . 

 
3.   ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΜΒΑΖ 
 
 
Ζ  δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα δηάζηεκα ελόο ( 1 ) έηνπο  .    
 
 
4. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ κπνξνύλ λα απνδείμνπλ κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν όηη έρνπλ 
γλώζε θαη πείξα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 
5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη πποζθοπέρ ζςνηάζζονηαι ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ και καηαηίθενηαι 
μέζα ζε έναν ενιαίο ζθπαγιζμένο θάκελο, πος πεπιλαμβάνει ηπειρ επί μέποςρ, 
ανεξάπηηηοςρ, ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ, α) θάκελορ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ», β) θάκελορ «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάκελορ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», πος κάθε έναρ πεπιέσει ανηιζηοίσωρ ηα ζηοισεία ηων καηωηέπω 
παπαγπάθων 6, 7, 8. 
 
Ο ενιαίορ και οι επί μέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 
 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Σε ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» ν εληαίνο θάθεινο, θαη νη επί κέξνπο θαηά πεξίπησζε, 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο (……....), ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ (Κνπή - ξαθή ιεπθνύ 
ηκαηηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ), ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό (ΓΝΑ 
«ΚΑΣ») θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ( …../10/2012). 

 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
 
O θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη κόλν ππεύζπλε δήισζε ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, 
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΛ146906Π-ΜΛΣ



 

 4
 

7 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν 
ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
 
9. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ ε πξνζθνξά 
ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε 
ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
 
10. ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΔΗΓΟ ΚΡΑΣΖΖ 
ΚΑ 

ΕΟΔΟΤ- 
ΕΞΟΔΟΤ 

Λογαπιαζμόρ ΓΛ 

ΜΣΠΤ 1.5% 5211-3311 55.02.00 

Υαξηόζεκν 2% επί ΜΣΠΤ 5211-3311 55.02.00 

ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ραξηνζήκνπ ΜΣΠΤ 5211-3311 55.02.00 

Τπέξ ςπρηθήο πγείαο 2% 5291-3391 53.20.00 

Φόξνο πξνκεζεπηώλ 4% 5291-3391 54.09.14 

Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ 0,10% 

5299-3399 53.20.01 

 
11. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

     ύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηνλ Ν.4152/2013(ΦΔΚ 107Α/9-5-2013, παξαγξ. Ε, 
ππνπαξαγξ.Ε.5), ε πξνζεζκία πιεξσκήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
     
 

Ζ πληάμαζα 
Ο Σκεκαηάξρεο 

Οηθνλνκηθνύ 
Ο Αλ. Τπνδηεπζπληήο Οηθ. 

Τπεξεζίαο 

   

Μπνπκπνπξή Αηθ. Ησάλλεο Πνιηηάθεο Κσλ/λνο Λύηξαο 

 

Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

  

Παλαγηώηα Αλδξνύηζνπ Δπάγγεινο Η. Βνπκβνπιάθεο 
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πλεκκέλα: 1) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο, 2) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλωζηρ 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 

βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

    Πξνο  ΓΝΑ  «ΚΑΣ»,  για  ηον ππόσειπο επαναληπηικό διαγωνιζμό  γηα  ηελ 
  «  Δηήζηα  ζπληήξεζε  εμνπιηζκνύ  θεληξηθήο  δηαλνκήο  – καγεηξείσλ  » 
                                                                                                  
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.  Γελ έρσ  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε  (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
ΠΓ 118/2007. 
β. Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2, 
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007). 
 
γ. Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 
 
δ. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
ε. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην αξκόδην Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ 
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη …………  ………………………… 
 
ζη. Γελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 118/2007, θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
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ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  
 
««  Δηήζηα  ζπληήξεζε  εμνπιηζκνύ  θεληξηθήο  δηαλνκήο  – καγεηξείσλ     » 
    
 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α
/
Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

Σηκή κνλάδαο 
πξν ΦΠΑ 

Αμία πξν ΦΠΑ 
(πνζόηεηα Υ ηηκή κνλάδαο) 

Αξηζκεηηθώο Αξηζκεηηθώο Οινγξάθσο 

 

.Δηήζηα  
ζπληήξεζε  
εμνπιηζκνύ  
θεληξηθήο  
δηαλνκήο  – 
καγεηξείσλ      
    
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

      

ΤΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 
 
Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. Ζ αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ 
πξνζθνξώλ. Δάλ ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο 
αξηζκεηηθώο θα ηεο ηηκήο νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθόζνλ 
από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 

(Τπνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα) 
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