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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Νν 10 /2019

ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ
Πίζηωζε 8.750,00€ κε ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 11/07-05-2019, ζέκα II 10ν, πξνθεξύζζεη
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γηα
ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ)

Δίδνο δηαγσληζκνύ

πλνπηηθόο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Πξνϋπνινγηζκόο

8.750,00€ κε ΦΠΑ

CPV

71314100-3

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

6 κήλεο

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Γεπηέξα, 27-05-2019 ώξα 11:00 π.κ, ζην
πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γεπηέξα, 27-05-2019 ώξα 12:00 κ.κ.

Σόπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ιζρύο πξνζθνξώλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην
ΑΡΘΡΟ 2α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ
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Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΚΑ απαηηείηαη
έλαο αδεηνύρνο ειεθηξνιόγνο κε αληίζηνηρε εκπεηξία ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
ειεθηνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ, ηνπιάρηζηνλ έλαλ ειεθηξνιόγν,
πνπ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνύ ηε ζρεηηθή θαηάζηαζε επηζεώξεζεο εξγαζίαο & ηελ άδεηα επαγγέικαηνο.
Ο ειεθηξνιόγνο πνπ ζα αζρνιεζεί, ζα πξέπεη λα θέξεη άδεηα ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ
1εο ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ .
ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε Η/Μ εγθαηαζηάζεηο
Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ & λα θέξεη πηζηνπνηήζεηο
ζε ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ,
ΔΠΙΒΛΔΦΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ,ΔΠΙΚΔΤΗ, & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζεξκνθάκεξα , θαζώο επίζεο θαη Μεραλνιόγν ή
Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό (Σ.Δ. ή Π.Δ ) ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ ή ηελ ζηειέρσζή ηνπ, ν νπνίνο
ζα αλαιάβεη ην ζεξκνγξαθηθό έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο .
Κάζε δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ. Γύλαηαη λα είλαη ηδηώηεο ή
ζπλεξγάηεο ή ππάιιεινο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν επηρείξεζεο. Η ζρέζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ
κε ηελ επηρείξεζε ζα απνδεηθλύεηαη κε ζρεηηθό έγγξαθν ππνγεγξακκέλν από ην λόκηκν
εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο.
Η αλσηέξσ εκπεηξία απνδεηθλύεηαη κε αληίζηνηρν/α πηζηνπνηεηηθό/α θαιήο εθηέιεζεο ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο, όπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην/α έξγν/α, ζα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηνπ/ο θαη ζα
βεβαηώλεηαη όηη απηό/ά εθηειέζηεθε/αλ έληερλα θαη εληόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ.
Σν παξαπάλσ αλαθεξόκελν έγγξαθν ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ην/α πηζηνπνηεηηθά θαιήο
εθηέιεζεο, απνηεινύλ δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληδόκελνπ, επί πνηλή
απνθιεηζκνύ.
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζε
παξόκνηα έξγα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Ννζνθνκείσλ, γη’ απηό ην ιόγν απαηηνύληαη:
1) Καηάζηαζε ηδησηηθώλ ή δεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ, ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαιάβεη ηε
ζπληήξεζε.
2) Έγγξαθεο βεβαηώζεηο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, από ηηο νπνίεο ζα πξνθύπηεη ε θαιή
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
3) Καηάζηαζε εξγαζηώλ ζε ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο, θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ κέζεο
ηάζεο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο.
4) Αλ πξόθεηηαη γηα επηρείξεζε, απαηηείηαη θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ πνπ απηή απαζρνιεί,
ζεσξεκέλε από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. ΄ απηή ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζαθώο, αλ ζην
κόληκν πξνζσπηθό ζπκπεξηιακβάλεηαη ειεθηξνιόγνο, θαη ε άδεηα πνπ θαηέρεη.
5) Καηάζηαζε πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, νη
επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ ην πξνζσπηθό απηό δηαζέηεη θαη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ
πξνζθέξνληα.
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6) Βεβαίσζε από ην Σκήκα Σερληθνύ ηεο Τπνδηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δ.Κ.Α.
ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ζαθέο όηη νη ζπκκεηέρνληεο επηζθέθζεθαλ ηηο
Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη έιαβαλ γλώζε γηα ην κέγεζνο
θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο απηώλ.
Ο αλωηέξω αδεηνύρνο ειεθηξνιόγνο ζα απαζρνιείηαη ζε θαζεκεξηλή νθηάωξε πξωηλή ή
απνγεπκαηηλή βάξδηα γηα πέληε (5) ζπλνιηθά εκέξεο εβδνκαδηαίωο (θαζεκεξηλέο θαη
αββαηνθύξηαθα).
Ο αλσηέξσ αδεηνύρνο ειεθηξνιόγνο ζα απαζρνιείηαη θαη εθηάθηωο εθηόο ηνπ θαλνληθνύ ηνπ
ωξαξίνπ, εθόζνλ πξνθύςνπλ ζρεηηθά δεηήκαηα ή αλάγθεο θαη δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ από ηελ
ππεξεζία.
Ο αλσηέξσ αδεηνύρνο ειεθηξνιόγνο, ή ε επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη νθείινπλ λα
κεξηκλνύλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε αδεηνύρν ειεθηξνιόγνο ζηηο πεξηπηώζεηο απνπζίαο ηνπ
ιόγσ αζζελείαο ή άδεηαο.
Ο αλσηέξσ αδεηνύρνο ειεθηξνιόγνο, ή ε επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη νθείινπλ, λα
δηαζέηνπλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, όινλ ηνλ απαξαίηεην ηερληθό εμνπιηζκό θαη κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηε ζσζηή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.
Ο αλάδνρνο – επηρείξεζε νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία – εμνπιηζκό ζε άξηζηε
θαηάζηαζε , γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ηλεκηπομησανολογικών εγκαηαζηάζεων ηων
κηιπίων ηος ΕΚΑ
Γεληθά ην αληηθείκελό ηνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθώο θαη όρη πεξηνξηζηηθώο ηα θάησζη:
Δπηζεώξεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ
(ππθλσηέο, ballasts, starters, κ/ζ, θιπ.), θαζαξηζκόο ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθώλ ζσκάησλ από
ζθόλε.
Αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε θακέλσλ αζθαιεηώλ ή κηθξναπηόκαησλ, ξαγνδηαθνπηώλ θαη
ινηπώλ εμαξηεκάησλ ή πιηθώλ ειεθηξνινγηθώλ πηλάθσλ.
Δπηζεώξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ θαη ππνπηλάθσλ (επηκειεκέλνο
θαζαξηζκόο ζθόλεο, ζύζθημε ειεθηξηθώλ επαθώλ, έιεγρνο επαηζζεζίαο δηαθνπηώλ δηαθπγήο
έληαζεο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ ύπαξμεο ηάζεο, έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε
ζήκαλζεο πηλάθσλ θαη αλαρσξήζεσλ απηώλ, ιίπαλζε θηλνύκελσλ κεξώλ δηαθνπηώλ, θ.ι.π.).
Δπηζεώξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε δηαθνπηώλ θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ.
Δπηζεώξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε ιήςεσλ (πξηδώλ) ηειεθώλσλ θαη δεδνκέλσλ θαη
ινηπώλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ ηειεθώλσλ, fax, θιπ.
Δπηζεώξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε, επηκειήο θαζαξηζκόο, θαηαλεκεηώλ ηειεθώλσλ
θαη δεδνκέλσλ θαη όισλ ησλ εμαξηεκάησλ απηώλ.
πληήξεζε θαη επηζθεπή επαγγεικαηηθνύ εμνπιηζκνύ καγεηξείσλ (θνύξλνη, βξαζηήξεο, θ.ι.π.)
Δπηζεώξεζε, αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε κηθξνθώλσλ, κεγαθώλσλ θαη ινηπώλ ζπζθεπώλ
ήρνπ θαη επνπηηθώλ κέζσλ.
Έιεγρνο, απνθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε, ειεθηξνθηλεηήξσλ, αλεκηζηήξσλ, ηεξκαηηθώλ
κνλάδσλ ζέξκαλζεο ή θαη ςύμεο, θπθινθνξεηώλ, αληιηώλ, θ.ι.π.
Τπνζηήξημε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ.
Έιεγρνο, απνθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε, ειεθηξνθηλεηήξσλ, αλεκηζηήξσλ, θ.ι.π.
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Δηήζηνο ζεξκνγξαθηθόο έιεγρνο ησλ θεληξηθώλ πηλάθσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηε ρξήζε
ζεξκνθάκεξαο από Πηζηνπνηεκέλν Πξόζσπν θαη παξάδνζε ζρεηηθήο ηερληθήο αλαθνξάο.
Οηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα εθηειέζεη ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Έμη (6) κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε
ηνπ αλαδόρνπ.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ
Νόκνπ 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
 3 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα
 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη
όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
4
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ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:
Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε
θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η εκπεηξία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ
πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξόκνηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ.
 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό.
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΑΡΘΡΟ 10.ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο
νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ,
(απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€).
ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή,
εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΣΗΔΙ

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ
ΔΑΑΓΗΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ
ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή ημημαηικά,
πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ άλλωρ ζςμθωνηθεί
μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ. Η πληπωμή θα ππαγμαηοποιείηαι ύζηεπα από ηην
πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι βάζει ηος Ν4412/16 άπθπο 200.
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5
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Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο,
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία.
(Ν.4412/16).

πλεκκέλα:
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
3) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ,
4) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

1.

Ο Αλ. Γηνηθεηήο
Μπαληήο Αζαλάζηνο

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
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Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

2.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
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(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό,
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ
e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

3.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξωζε επί ηνπ έξγνπ
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Δρσ επηζθεθζεί ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ θαη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζήο ηνπ.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο:

ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό
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ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Σίκεκα
αξηζκεηηθώο

ΦΠΑ 24%
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 24%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
νινγξάθσο

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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