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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
17/2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI EΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΚΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Πίστωση 6.000,00 € με ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 16/07-07-2016, θέμα 30,
προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου.
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)

Είδος διαγωνισμού

Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισμός

6.000,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2016 και 2017

Διάρκεια σύμβασης

12 μήνες

Κατάθεση προσφορών έως

Δευτέρα, 19-09-2016, ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ημερομηνία διενέργειας

Δευτέρα, 19-09-2016, ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Ισχύς προσφορών

60 ημερολογιακές ημέρες

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών σε ένα στάδιο

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.
Β.

2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.
3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ.

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
 Κάθε ανελκυστήρας που συντηρείται από τα συνεργεία υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο
της καλής καταστάσεως και λειτουργίας του.
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Κατά τον έλεγχο εκτελούνται οι παρακάτω
εργασίες :
 Με την εις χείρας του τεχνίτη συσκευή προγραμματισμού και ελέγχου εξετάζεται αν
υφίσταται βλάβη του φρέατος στο ηλεκτρολογικό κύκλωμα.
 Εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος της οροφής και του πυθμένα.
 Επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων,
 Επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεως.
 Επιθεωρούνται και καθαρίζονται οι διακόπτες και προμανδαλώσεως.
 Επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.
 Εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής.
 Εξετάζονται τα σημεία προσδέσεως των συρματόσχοινων επί του θαλάμου και των
αντίβαρων, καθώς και της κατάστασής τους, καθ΄ όλο το μήκος έναντι της μηχανικής
καταπονήσεως ή άλλης τυχόν φθοράς.
 Λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.
 Εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού κινδύνου.
 Εξετάζεται η κατάσταση των φερμουίτ της πέδης και των πεδίλων των ευθυντηρίων
ράβδων.
 Πληρούμε με λάδι το κιβώτιο του ατέρμονα.
 Ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν υπάρχουσας διαρροής.
 Εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.
 Εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή
ταχύτητας.
 Εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσίας τάσεως έναντι γης στα μεταλλικά
μέρη.
 Εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών.
 Εξετάζεται ο φωτισμός του θαλάμου, μηχανοστασίου και φρέατος.
 Γενικά ελέγχεται η καλή λειτουργία του ανελκυστήρα και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα
προς άρση των φθορών και την πρόληψη ζημιών.
2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. :

2.1. α. Η από τον εργολάβο αναλαμβανόμενη συντήρηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας «περί κατασκευής και
λειτουργίας των εις την Ελλάδα γενικά ηλεκτρικών ανελκυστήρων», καθώς και κάθε άλλη
υπόδειξη των αρμοδίων υπηρεσιών για την πρόληψη ατυχήματος.
β. Η συντήρηση πρέπει επίσης να εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
2.2. α. Ο εργολάβος θα εκτελεί τις εργασίες της συντήρησης των ανελκυστήρων με ειδικευμένο
εργατοτεχνικό προσωπικό και συνεργείο, που έχει τα από τη σχετική νομοθεσία προβλεπόμενα
προσόντα και τεχνικά εξοπλισμού και των απαραιτήτων προς τούτο μέσων και εργαλείων.
2
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β. Οι εργασίες της συντήρησης των ανελκυστήρων θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία
του Νοσοκομείου. Συμφωνείται δε ότι ο όρος « συντήρηση» έχει την έννοια που περιγράφεται στο
άρθρο 20 περί συντήρησης ανελκυστήρων, τόμος Γ, σελ. 1664 του Γ.Ο.Κ.
2.3. α. Για τις άνω εργασίες συντήρησης ο εργολάβος θα λαμβάνει ως μηνιαία αμοιβή του, κατά
τη δημοπρασία προσφερθέν παρ΄ αυτόν ποσόν, πληρωτέο το βραδύτερο 90 ημέρες από το
τέλος του κάθε μήνα. Στην πιο πάνω τιμή περιλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή εργολάβου, αλλά
και οποιαδήποτε δαπάνη αυτού, γενόμενη προς σκοπό της εκπλήρωσης απασών των εκ του
συμφωνητικού απορρεουσών υποχρεώσεων του, μεταξύ των οποίων η ασφάλιση των
ανελκυστήρων κατά ατυχημάτων και των άλλων απαραιτήτων ανταλλακτικών που χρήζουν
αλλαγής.
β. Είναι ευνόητο ότι κάθε φορά το τιμολόγιο θα περιλαμβάνει, εκτός της συντήρησης μετά των
αναλωσίμων ανταλλακτικών, επί πλέον και τις εργασίες και τα ανταλλακτικά, που ήθελε
προκύψουν για οποιαδήποτε επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια εκάστου μηνός.
Σημ. : Ο εργολάβος υποχρεούται να ασφαλίσει το παρ΄ αυτού χρησιμοποιούμενο
προσωπικό στο Ι.Κ.Α.
Επίσης υποχρεούται να ασφαλίσει κάθε ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία
και να καλύπτει αστική ευθύνη, τόσο αυτού, ως και του Νοσοκομείου, για ποσό όσο το δυνατόν
υψηλότερο συγκεκριμένο για υλική ζημιά για ατομικό ή ομαδικό ατύχημα.
γ. Ο εργολάβος τελικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική και αστική τοιαύτη για
οποιαδήποτε υλική ζημιά ή ατύχημα προσώπων, που τυχόν θα συμβεί κατά τη χρήση ή κακή
λειτουργία αυτών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τόσο έναντι του Νοσοκομείου, όσο και έναντι
οποιουδήποτε τρίτου, υποχρεούμενος να αναλάβει κάθε σχετική δίκη, του Νοσοκομείου
οπωσδήποτε απαλλασσομένου ρητά πάσης ευθύνης.
2.4. Ο εργολάβος εγγυάται ρητά τη συμφωνηθείσα αποζημίωση και δηλώνει ότι καθόρισε ταύτη
μετά γενόμενο εκ μέρους του ακριβή προϋπολογισμό,

παραιτείται δε ανεπιφύλακτα

οποιουδήποτε γενικού δικαιώματος, όπως αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή
αυτής για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και των περιπτώσεων τω
άρθρων 178,179 και 288 του Αστικού Κώδικα.
2.5. Ο εργολάβος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση των εκ συμβάσεως αυτής
υποχρεώσεών του, χωρίς την προ αυτό έγγραφο συναίνεση του Νοσοκομείου.
2.6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχώρηση ή παραχώρηση ολική ή μερική της μηνιαίας
αποζημίωσής του.
2.7. Η μη τήρηση, έστω και κατά ένα όρο αυτού του συμφωνητικού έχει σαν επακόλουθο την
έκπτωση του εργολάβου.
2.8. α. Η συντήρηση εκτελείται κατά τις ώρες που θα υποδεικνύει η Τεχνική Υπηρεσία με τρόπο,
ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία του Νοσοκομείου και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση.
β. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή επισκευής βλαβών ή επιθεώρησης κλπ πρέπει να
τηρούνται οι κανονισμοί ασφάλειας οι προβλεπόμενοι από την ισχύουσα Νομοθεσία.
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γ. Σε περίπτωση βλάβης ο εργολάβος υποχρεούται ύστερα από αναγγελία μέσα σε δύο (2) ώρες,
το αργότερο, να αποστείλει αδειούχο τεχνίτη, πολύ μεγάλης πείρας και συνεργείο για την
αποκατάσταση της βλάβης.
Αυτό ισχύει για όλες τις ώρες του 24ώρου και για όλες τις ημέρες του έτους.
2.9. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργολάβος δεν προσέλθει μετά την προφορική αναγγελία
της βλάβης εντός δύο (2) ωρών, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στο Νοσοκομείο, λόγω
συμφωνημένης ποινικής ρήτρας το ποσό των 150,00 € για κάθε παράβαση.
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, εκτός από την
κατάπτωση της ποινικής ρήτρας, να καλέσει άλλο συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης,
οπότε ο εργολάβος υποχρεούται να καταβάλλει με δικά του χρήματα την αμοιβή του παραπάνω
συνεργείου.
Στην περίπτωση που σημειωθούν από τον εργολάβο πέραν των δύο (2) παραβάσεων το
Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να τον κηρύξει
έκπτωτο, η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου.
Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να αναθέσει
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σε άλλο εργολάβο, οπότε η διαφορά της τιμής βαρύνει
τον έκπτωτο εργολάβο.
Κάθε τυχόν παράβαση, έστω και σε ένα από τους όρους του παρόντος έχει σαν επακόλουθο την
έκπτωση αυτού και την καταβολή στο Νοσοκομείο οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας
αυτού.
Τα τοποθετημένα από τον εργολάβο ανταλλακτικά (I.S.O. & CE) πρέπει να είναι γνήσιας
προέλευσης των αντίστοιχων κατασκευαστών, απόλυτα καινούργια και αμεταχείριστα,
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα.
Πριν την τοποθέτησή τους επιθεωρούνται από τον αρμόδιο μηχανικό

ή τεχνίτη του

Νοσοκομείου, στον οποίο θα παραδίδονται και τα αντικαθιστούμενα φθαρμένα
εξαρτήματα.
2.10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες κατά τους όρους του
παρόντος και τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, πέρα από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
2.11. Αν η βλάβη που θα προκληθεί σε ανελκυστήρα είναι υπαιτιότητα της κακής συντήρησης ή
ελέγχου τότε το όλο κόστος της επισκευής θα το επιβαρύνεται η συντηρήτρια εταιρεία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΝΑ
ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Η επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η
οποία θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής.
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων του ΕΚΑ με τα
παρακάτω ανταλλακτικά, όπως αυτά κατονομάζονται στον παρακάτω πίνακα:
4
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Inverter εσωτ. αυτόματης θύρας
Κλειδαριά θύρας
Μανδάλωση
Ράουλο σύζευξης
Επαφές θύρας
Ρελέ ισχύος
Ρελέ τύπου λυχνίας
Συρματόσχοινο θύρας
Συρματόσχοινο ως Φ11 8Χ19
Μεντεσές θύρας
Φωτοκύτταρα
Μπουτόν
Ρόδες ολίσθησης
Λάμπες
Πλακέτα συντήρησης ELCO 2 STAGE
Μπαταρία κουδουνιού
Φορτιστής μπαταρίας
Διακόπτης στοπ θαλάμου
Πέδιλα ολίσθησης
Πέδιλα ολίσθησης αυτόματης πόρτας
Ωθητήρας ημιαυτόματης πόρτας
Φερμουϊτ (φρένα)

Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν μία οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει ενιαίο
ποσό για το κόστος συντήρησης αλλά και επισκευής των ανελκυστήρων του ΕΚΑ με
ανταλλακτικά, όπως αυτά κατονομάζονται στον παραπάνω πίνακα.
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες, με
μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη του
συμβασιούχου για τους επόμενους 10.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9.
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Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
3 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη
διακήρυξη υποδείγματα
1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 2 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:
Α) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Β) Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση
και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, η αξία της οποίας θα
ανέρχεται στο 5% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η
προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου
ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που
θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
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ΑΡΘΡΟ 14.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,
3) Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου,
4) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Διοικητής
Κοντοδημόπουλος Νικόλαος
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1.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI EΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΚΑ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
β.
Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ.
Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (δηλώνεται μόνο από Α.Ε.).
δ.
Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις
μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
ε.
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

8

ΑΔΑ: 64ΕΚΟΡΡ1-8ΩΘ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16PROC005042885 2016-09-06
2.

Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI EΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΚΑ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό,
θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω
e-mail:
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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3.

Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI EΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΚΑ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενημερωθεί πλήρως για τις συνθήκες εκτέλεσής του.
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:

ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI EΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΚΑ

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τίμημα
αριθμητικώς

ΦΠΑ 24%
αριθμητικώς

Τίμημα με ΦΠΑ
αριθμητικώς

Τίμημα
ολογράφως

ΦΠΑ 24%
ολογράφως

Τίμημα με ΦΠΑ
ολογράφως

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)
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