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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

υπ’ αριθμ. 25/2017 

 

 Σο Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ ΑΧΕΠΑ, ςε ςυνζχεια: 

Α) Σθσ απόφαςθσ που ζλαβε το Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου κατά τθν 7θ/23.3.2017  τακτικι 

ςυνεδρίαςι του (Θέμα 48ο- ΑΔΑ: 6Ρ7Ν469064-ΧΝ0) με τθν οποία εγκρίκθκε μεταξφ άλλων και θ 

διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ 

θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν (Η/Ζ), ςε εφαρμογι του ΠΠΤΦΤ 2015 ωσ εξισ:  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV  
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΕΙΔΗ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
KAE  ΣΤΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

51111200-5  
Τπθρεςίεσ 

εγκατάςταςθσ 
γεννθτριϊν 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΖΕΤΓΩΝ (Η/Ζ) 
 

12.000,00€ 0879 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ 

ΣΙΜΗ 

 

Β) Σθσ απόφαςθσ που ζλαβε το Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου κατά τθν 9θ/6.4.2017 τακτικι 

ςυνεδρίαςι του (Θέμα 70ο- ΑΔΑ: ΩΚ5Χ469064-111) με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

Γ) Σθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 16845/09.05.2017 απόφαςθσ ζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  που κα βαρφνει 

τα επόμενα οικονομικά ζτθ του ΜΠΔ (ΑΔΑ: 6644ΟΡ10-011) του Διοικθτι τθσ 4θσ Τ.Π.Ε. Μακεδονίασ και 

Θράκθσ και τθσ υπ’ αρικμ. 1096/2017 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 7ΘΚΑ469064-ΓΝΤ) του 

Διοικθτι του Νοςοκομείου, 

προτίκεται να προβεί ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν που ςθμειϊνονται ςτον 

παρακάτω Πίνακα. Προσ το ςκοπό αυτό, απευκφνει ανοικτι πρόςκλθςθ προσ κάκε Οικονομικό Φορζα 

που ενδιαφζρεται να υποβάλει οικονομοτεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

Παροχθ υπηρεςιών ςυντθρηςησ και τεχνικθσ υποςτθριξησ 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)  

Κατηγορία CPV  51111200-5 Τπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ γεννθτριϊν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
12.000,00€ (δϊδεκα χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%  ςτον 

ΚΑΕ 0879 

  

  

  

            
                                         ΣΜΗΜΑ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                      ΣΗΛ.:   2313 303064                                                
                                         ΓΡΑΦΕΙΟ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                     FAX:    2313 303060   
                                         ΑΡΜΟΔΙΑ:    Κ. ΜΠΟΣΗ                         e-mail:  konstantina.botsi@n3.syzefxis.gov.gr 
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ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

ε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται: 

 Ο τίτλοσ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΚΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΚΙΜ. 25/2017 ΓΚΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΚ ΣΕΧΝΚΚΗ ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΤΓΩΝ (Η/Ζ/)» 

 Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ 

 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΚΧΙΕΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΚΚΗ 

ΤΠΗΡΕΚΑ Θ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΚΑ»  

Ο φάκελοσ πρζπει να κατατεκεί ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου, 

επί τθσ οδοφ τίλπωνοσ Κυριακίδθ 1, ΣΚ 546 36 Θεςςαλονίκθ. 

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Η διαδικαςία κατάκεςθσ προςφορϊν ξεκινά με τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ. 

Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν Πρόςκλθςθ πρζπει να κατακζςουν 

ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι την Σετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 

14:00, ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου.  

Προςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ. 

Η προιεςμία υποβολθσ των προςφορών τηρείται απαρέγκλιτα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

 Σθν ΣΕΧΝΚΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που 

πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ 

και 

 Σθν ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ  

προςφοράσ, ωσ εξισ: 

 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.  

 τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΠΑ. 

 ε ιδιαίτερθ ςτιλθ κα πρζπει να αναγράφεται ο αναλογοφν ΦΠΑ. ε 

περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΠΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται 

από το Νοςοκομείο. 

 Για τθ ςφγκριςθ των Προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ 

ΦΠΑ. 

Επίςθσ, θ προςφορά κα πρζπει να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροςϊπου. 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 

11:00, ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ενϊπιον αρμόδιασ 

Επιτροπισ και παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ, εφόςον το επικυμοφν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ– 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

  Η Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν  και ςυντάςςει πρακτικό με το οποίο προτείνει τθν κατακφρωςθ ςε 

ςυγκεκριμζνο ανάδοχο.  

 Σο Πρακτικό αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κοινοποιείται ςε κάκε προςφζροντα, 

και καλείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) 

θμερϊν, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο 

κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:    

 Ο τίτλοσ «ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΚΙΜ. 25/2017 ΓΚΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΚ ΣΕΧΝΚΚΗ ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ 
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ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΤΓΩΝ (Η/Ζ)» 

 Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ 

 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΚΧΙΕΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΚΚΗ 

ΤΠΗΡΕΚΑ Θ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΚΑ»  

και κα περιζχει: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

υφίςταται τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα του άρκρου 73 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

β. Πιςτοποιητικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθσ αρχισ ότι ιταν και είναι 

ενιμεροι τόςο κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ όςο και κατά 

τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτισ 

ειςφορέσ κοινωνικθσ αςφάλιςησ. 

γ. Πιςτοποιητικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από τα οποία να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ. 

δ. Πιςτοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιςτοποιείται θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ/αντικείμενο τθσ 

επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ το οποίο κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ 

να περιλαμβάνει το αντικείμενο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 

ςφνταξθ πρακτικοφ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, το οποίο μαηί με το Πρακτικό αξιολόγθςθσ 

επικυρϊνεται με ςχετικι Απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: 
 Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 120 
ημέρεσ  από τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ: 

Η παροφςα Πρόςκλθςθ αναρτάται: 

 το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) 

 τθν ιςτοςελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)  

                                                                                                               
                                                                                                         Θεσσαλονίκη,    16.05.2017 

 
         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 
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                                                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

TEXNIKΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΔΤΓΩΝ (Ζ/Ε)  

 ΓΔΝΗΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε εηήζηα ζπληήξεζε, ν έιεγρνο, ε ξχζκηζε θαη ε 
πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε  ησλ η ε ζζ άξσ λ (4 )  εγθαηεζηεκέλσλ  Ζιεθηξνπαξαγσγψλ 
Εεπγψλ (Ζ/Ε) ηνπ Π.Γ .Ν .Θ .  ΑΥΔΠΑ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ησλ 
αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζπληήξεζεο. 

 
 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
H δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο. 

 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ζ/Ε  

Ζ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε αθνξά ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) εγθαηεζηεκέλα ζην 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε (Ζ/Ε): 

Πίνακας 1. Γενικά στοιχεία Η/Ζ 

Ζ/Ε 1 

ΗΥΤ 325 kVA ΣΤΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ Stamford  

ΣΤΠΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ PERKINS 
RRC6240G 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ L6792/18 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 2F2601F475737P ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1987 

Ζ/Ε 2 

ΗΥΤ 325 kVA ΣΤΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ Stamford  

ΣΤΠΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ PERKINS 
RRC6240G 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ L7452/7 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 2F2636875752P ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1987 

Ζ/Ε 3 

ΗΥΤ 1375 kVA ΣΤΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ Stamford  
HCK 734E 

ΣΤΠΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Perkins 4012TWG2 ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 0169464/001 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ DGK122007U0070L ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 2004 

Ζ/Ε 4 

ΗΥΤ 250 kVA ΣΤΠΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ  STAMFORD-C504B 

ΣΤΠΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ SKL- ROSSLAU 
6VD18/15A-1SRW 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 40327/3 

ΑΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 23/22/00-2469 ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1980 

Ο φξνο Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε) αλαθέξεηαη ζην ζπγθξφηεκα ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο 
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ειεθηξνγελλήηξηαο, ζην ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ, θαζψο θαη ζε φια ηα ειεθηξνληθά θαη 
ειεθηξνινγηθά κέξε πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ (πίλαθεο, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, 
εθεδξηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο, ζπζζσξεπηέο θιπ). 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ  Ζ/Ε 
 

Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεη κία (1) εηήζηα γεληθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη 
έλδεθα (11) κεληαίνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενχηαη λα 
πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπληεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ γελλεηξηψλ. Γεληθφηεξα ε επζχλε ηεο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, εθηειείηαη κε απφιπηε επηκέιεηα θαη θαηά 
ηξφπν ηερληθψο άξηην, πεξηιακβάλεη δε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγρεηξίδηα 
θαη γεληθά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ Ζ/Ε.  

Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ 
θαη ειέγρνπ, απφ ην εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζχκθσλα κε 
ηνπο Διιεληθνχο θαη Γηεζλείο Καλνληζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, 
ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο αλάδνρνο ζα εθδίδεη δειηίν ζπληήξεζεο (service report), ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν 
Μεραληθφ ΑΔΗ, ην νπνίν ζα πξνζθνκίδεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ζα ζπκπιεξψλεη ην βηβιίν 
ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Ε ηνπ λνζνθνκείνπ ζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε. Δπηπιένλ ζα 
δηαηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν (ms office) κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο θαη ηηο βιάβεο 
ησλ Ζ/Ε ην νπνίν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ φπνηε δεηεζεί. 
Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Γεπηέξα έσο θαη 
Παξαζθεπή, πιελ ησλ αξγηψλ, πάληα θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ε κεηαμχ ηνπο ρξνληθή δηαθνξά δελ ζα μεπεξλάεη ηηο 40 εκέξεο (δηαηήξεζε 
ζρεηηθήο πεξηνδηθφηεηαο 30 εκεξψλ). 

 

 Δηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Ζ εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε γηα ηα ηέζζεξα (4) Ζ/Ε πεξηιακβάλεη θαη  αληηθαηάζηαζε ησλ 
αλαισζίκσλ βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή (αθνξά ηχπν ιαδηψλ, θίιηξσλ, ςπθηηθψλ 
πγξψλ θιπ).  

πγθεθξηκέλα ζα δηελεξγνχληαη νη παξαθάησ έιεγρνη θαη εξγαζίεο εηήζηαο ζπληήξεζεο: 

 

α. ύζηεκα ιίπαλζεο 

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ιαδηνχ 

 Έιεγρνο αγσγψλ, θνιάξσλ θαη θαζαξηζκφο αλαζπκηάζεσλ 

 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη θπθιψκαηνο βαιβίδαο πίεζεο 

 Έιεγρνο θαη έλδεημε νξγάλνπ πίεζεο 

 Αιιαγή ιαδηνχ θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ 

 

β. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ) 

1. Έιεγρνο δεμακελήο θαπζίκνπ, ιεηηνπξγίαο θινηέξ θαη έλδεημεο ζηάζκεο θαπζίκνπ 

2. Έιεγρνο αγσγψλ θαη θνιάξσλ 

3. Καζαξηζκφο πξνθίιηξνπ θαπζίκνπ θαη απνζηξάγγηζε λεξνχ 

4. Έιεγρνο πεηαινχδαο θαη ζπλδέζεσλ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor) 

5. Έιεγρνο αληιίαο θαπζίκνπ 

6. Έιεγρνο αληιίαο ςεθαζκνχ 
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7. Έιεγρνο βαιβίδσλ ςεθαζκνχ 

8. Έιεγρνο αθξνθχζησλ (κπεθ) 

9. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο αεξηζκνχ δεμακελήο θαπζίκνπ 

10. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ θαπζίκνπ 

11. Έιεγρνο κε νπηηθή ίλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 
θηλεηήξα 

 

γ. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο αέξα 

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο αέξα 

 Έιεγρνο αεξαγσγψλ, θνιάξσλ θαη turbo θηλεηήξα 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ζπξίδσλ αεξηζκνχ γελλήηξηαο 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξνο 

 

δ. ύζηεκα πδξόςπμεο 

 Έιεγρνο ζηάζκεο θαη θαηάζηαζεο ςπθηηθνχ πγξνχ 

 Έιεγρνο αγσγψλ, θνιάξσλ, θπςειψλ ςπγείνπ 

 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη θπθιψκαηνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

 Έιεγρνο θαη έλδεημε νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

 Έιεγρνο ηκάλησλ ζπζηήκαηνο πδξφςπμεο 

 Αιιαγή ςπθηηθνχ πγξνχ θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ λεξνχ 

 
ε. ύζηεκα εθθίλεζεο θαη απηνκαηηζκνύ 

 Έιεγρνο πγξψλ θαη αθξνδεθηψλ ζπζζσξεπηψλ 

 Μέηξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηψλ 

 Έιεγρνο θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ θαη έλδεημεο DC βνιηνκέηξνπ 

 Έιεγρνο θαη κέηξεζε ηάζεο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ 

 Γνθηκή ζπζζσξεπηψλ 

 Έιεγρνο θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ 

 Έιεγρνο ηκάληα ελαιιαθηηθήο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ πίλαθα Ζ/Ε 

 Έιεγρνο κίδαο, δπλακφ θαη καγλήηε πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ θαη δνθηκή εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε 

 

ζη. Πεηξειαηνθηλεηήξαο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη αεξηζκνχ πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Καζαξηζκφο θαη ιίπαλζε πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Έιεγρνο ηκάλησλ πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ ελδείμεσλ πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ζηξνθψλ πεηξειαηνθηλεηήξα 
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ε. Γελλήηξηα 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη αεξηζκνχ γελλήηξηαο 

 Καζαξηζκφο θαη ιίπαλζε γελλήηξηαο 

 Έιεγρνο νξγάλσλ θαη αηζζεηεξίσλ ελδείμεσλ γελλήηξηαο 

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο γελλήηξηαο 

 Έιεγρνο ειεθηξνληθήο δηέγεξζεο γελλήηξηαο 

 

δ. Γηάθνξα 

 Γεληθφο έιεγρνο Ζ/Ε θαη παξειθφκελσλ 

 Έιεγρνο αεξηζκνχ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο Ζ/Ε 

 Γεληθή ιίπαλζε Ζ/Ε 

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ 

 Έιεγρνο ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο 

 Έιεγρνο αληίζηαζεο πξνζέξκαλζεο 

 Έιεγρνο εμάηκηζεο 

 Μέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο γεηψζεσλ 

 Έιεγρνο θαη δνθηκή ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε (ελ θελψ θαη κε  
θνξηία) 

 Έιεγρνο ρξφλσλ ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο εθθίλεζεο/ζηάζεο ΖΕ θαη κεηαγσγήο θνξηίσλ 

 

ε. Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ Ζ/Ε θαη κεηαγσγήο ΓΔΖ-Ζ/Ε 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο πίλαθα 

 Έιεγρνο θαη ζπζθίμεηο ζπλδέζεσλ θαη θαισδηψζεσλ πίλαθα 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ πίλαθα 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη θαηάζηαζεο απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θαη ειεθηξνλφκσλ 
ηζρχνο πίλαθα (θαηάζηαζε θχξησλ επαθψλ, ειαηεξίνπ ηάλπζεο, πελίσλ, ιίπαλζε 
θηλνχκελσλ κεξψλ θιπ.) 

 Έιεγρνο αζθαιεηψλ πξνζηαζίαο πίλαθα 

 Γεληθή δνθηκή ηνπ πίλαθα ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

 

ζ.  Οπνηαδήπνηε εξγαζία ή αλαιώζηκν πξνβιέπεηαη από ηηο νδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή θαη δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ 

ηε εηήζηα ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπκβαηηθφ θφζηνο ησλ παξαθάησ 
αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαζψο θαη ινηπψλ κηθξνυιηθψλ ζπληήξεζεο: 

· Φίιηξα 

· Ηκάληεο 

· Λάδηα, αιιαγή ιαδηψλ 

· Αληηςπθηηθά πγξά 

· Υεκηθά θαζαξηζκνχ 
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Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ 
λνζνθνκείνπ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε (ιάδηα, 
κεηαρεηξηζκέλα θίιηξα, ηκάληεο θιπ). 

Tα αλαιψζηκα πιηθά ή κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Ζ/Ε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο επξσπατθέο θαη 
ειιεληθέο πξνδηαγξαθέο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο εθηηκεζεί φηη απαηηνχληαη επηπιένλ 
αληαιιαθηηθά γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη 
άκεζα πξνθνξηθψο θαη γξαπηψο ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ θαη λα θαηαζέζεη 
πξνζθνξά  γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην 
λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη έξεπλα αγνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 
αληαιιαθηηθψλ, ελψ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο κε ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηνπ παξαδνζνχλ απφ ηηο απνζήθεο 
ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο πληεξεηήο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, αλαγλσξίδεη φηη νη αλαθεξφκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή 
ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο 
εξγαζίεο. 

 

 Μεληαίνη πξνιεπηηθνί έιεγρνη 
 Οη κεληαίνη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ θαη ζα εθαξκφδνληαη θαη ζηα 
ηέζζεξα (4) Ζ/Ε: 
 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ  
 

 Γεληθφο έιεγρνο Ζ/Ε (νπηηθφο θαη αθνπζηηθφο) θαη παξειθφκελσλ 

 Έιεγρνο ζπζζσξεπηψλ  

 Έιεγρνο αεξηζκνχ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε  

 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ Ζ/Ε  

 Έιεγρνο ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο  

 Δθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία Ζ/Ε ελ θελψ (δίρσο θνξηία) 

 Καζαξηζκφο ρψξνπ 

 
 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ  
 

 Έιεγρνο δεμακελήο πεηξειαίνπ θαη αεξηζκνχ απηήο  

 Έιεγρνο παξνρήο πεηξειαίνπ θαη θαζαξηζκφο πξνθίιηξνπ  

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο πεηξειαίνπ θαη θνιάξσλ  

 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ θαη νξγάλνπ πηέζεσο  

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο ιαδηνχ θαη θνιάξσλ  

 Έιεγρνο ςπγείνπ θαη ζηάζκεο λεξνχ ςχμεσο  

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο λεξνχ θαη θνιάξσλ  

 Έιεγρνο νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο λεξνχ  

 Έιεγρνο ηκάλησλ πεηξειαηνθηλεηήξα  

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζεξκάλζεσο  
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 Έιεγρνο αθξνδεθηψλ θαη ησλ πγξψλ ησλ κπαηαξηψλ  

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο κπαηαξηψλ  

 Έιεγρνο ειεθηξηθψλ νξγάλσλ ελδείμεσο πεηξειαηνθηλεηήξα  

 Έιεγρνο θπθιψκαηνο αεξηζκνχ θαη θνιάξσλ  

 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ ζηξνθψλ  
 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ  
 

1. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο αεξηζκνχ γελλήηξηαο  

2. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ ηάζεσλ εμφδνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο  
 

ηε κεληαία ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπκβαηηθφ θφζηνο ησλ παξαθάησ 
αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαζψο θαη ινηπψλ κηθξνυιηθψλ ζπληήξεζεο, εθφζνλ απαηηεζνχλ γηα ηελ 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε: 

· Φίιηξα 

· Ηκάληεο 

· πκπιεξψζεηο  ιαδηψλ 

· πκπιεξψζεηο  αληηςπθηηθψλ πγξψλ 

· Υεκηθά θαζαξηζκνχ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ 
λνζνθνκείνπ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Ε (ιάδηα, κεηαρεηξηζκέλα 
θίιηξα, ηκάληεο θιπ). 

Σα αλαιψζηκα πιηθά ή κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ θάζε Ζ/Ε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο επξσπατθέο θαη ειιεληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ηεζζάξσλ (4) Ζ/Ε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ 
πιήξε επζχλε ηεο απηφκαηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο 
ηζρχνο απφ ηε ΓΔΖ. Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. 
κεραλήκαηα ππνζηήξημεο δσήο)  είλαη θξίζηκε ε εηνηκφηεηα εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε. ην 
πιαίζην απηφ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
 

 Να είλαη ζε εηνηκφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ κεηά απφ 
ζρεηηθή θιήζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηνπ Ζ/Ε, ζε 24σξε 
βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο  ηεο εβδνκάδαο, εξγάζηκεο θαη κε 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα ή 
πξνκεζεχηξηα ή αληηπξφζσπν εηαηξία γηα θάζε Ζ/Ε ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Να θαηαζέζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν κε ηα θπξηφηεξα αληαιιαθηηθά, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα ή πξνκεζεχηξηα ή αληηπξφζσπν εηαηξία γηα θάζε 
Ζ/Ε ηνπ λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο ζα ζπλεθηηκεζεί 

 Να ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαηάζηαζε κε ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ ηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη βιαβψλ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνζηείιεη ηερληθφ πξνζσπηθφ πξνο απνθαηάζηαζε βιάβεο 
ηνπ Ζ/Ε εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή θιήζε ηνπ λνζνθνκείνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξηζεί ν αλάδνρνο εληφο ηνπ αλαθεξφκελνπ δηαζηήκαηνο ην 
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λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άκεζα άιινλ ζπληεξεηή ή ηερληθφ πξνο 
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ν αλάδνρνο ζα 
απνζηέιιεη άκεζα πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο ζην λνζνθνκείν θαη ζα πξνβαίλεη, χζηεξα 
απφ έγθξηζή ηεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ πξνκήζεηά ηνπο θαη ζηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. ε θάζε πεξίπησζε ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
πξνκεζεπηεί ηα αληαιιαθηηθά απφ δηαθνξεηηθφ πξνκεζεπηή ζε πηζαλή αδπλακία πξφζβαζεο ηνπ 
αλαδφρνπ ζηα αληαιιαθηηθά ή θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ ζπκθεξφηεξε ηηκή. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεπάζεη, ζε πεξίπησζε βιάβεο, εληφο ελφο 
εηθνζηηεηξαψξνπ (24 ψξεο) απφ ηε γξαπηή ή πξνθνξηθή θιήζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ην ππφ βιάβε 
Ζ/Ε. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε εληφο ηνπ αλαθεξφκελνπ δηαζηήκαηνο (24 
ψξεο), ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άκεζα άιινλ ζπληεξεηή ή ηερληθφ πξνο 
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ην δηάζηεκα ησλ εηθνζηηεζζάξσλ 
(24) σξψλ ηζρχεη απφ ηελ παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο απνζήθεο ηνπ 
λνζνθνκείνπ. 

Οη επηζθεπέο ζα γίλνληαη κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, 
απφ ην εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο 
θαη Γηεζλείο Καλνληζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, ππφ ηελ επνπηεία ησλ 
αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο απαηηείηαη λα ιάβνπλ κε 
δηθή ηνπο επζχλε, πιήξε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο θαη ησλ 
επί ηφπνπ ζπλζεθψλ. Γελ είλαη απνδεθηή ε εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ ή ε απαίηεζε επί πιένλ θφζηνπο γηα αληηθείκελα πνπ δελ είλαη γλσζηά θαηά ηε ζχληαμε 
ησλ πξνδηαγξαθψλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρεηαη θάζε δεηνχκελε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε θαη δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο εθ κέξνπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο νη 
δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) Βεβαίσζε Δλεκέξσζεο 
πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα δειψλνπλ φηη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιεζεί ζα είλαη πιήξσο αζθαιηζκέλν θαη φηη ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 
ιήςε κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο 
εγθαηάζηαζεο (Τπεχζπλε δήισζε Μ.Α.Π.). 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ – εξγαιεία γηα ηελ νξζή 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπληεξήζεσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνθιήζεθε 
απφ ηπρφλ απξφζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξενχηαη ζε πιήξε επαλφξζσζε θαη 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηδίαο δαπάλεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ή ηε 
δεκία γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δνζεί, ην Ννζνθνκείν έρεη 
ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε επηδηφξζσζε απηήο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα θέξεη αθέξαηα αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ή ζε ηξίηνπο θαη ζα απνδεηθλχεηαη 
εκπεξηζηαησκέλα απφ αλεμάξηεην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, φηη νθείιεηαη ζε ηερληθή παξάιεηςε ή 
ακέιεηα δηθή ηνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δε ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη 
ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ε νπνία ζα πξνέιζεη απφ αζηνρία αληαιιαθηηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, εθνδηαζκέλν κε άδεηεο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 
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πξφζσπν ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Α.Δ.Η. κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε. Δάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία λα είλαη ζηειερσκέλε κε Μεραληθφ 
Α.Δ.Η. εηδηθφηεηαο κεραλνιφγνπ ή ειεθηξνιφγνπ κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, ν νπνίνο 
ζα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο 
άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ Α.Δ.Η. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη, πξνζθνκίδνληαο ηα αθφινπζα έγγξαθα επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, φηη δηαζέηεη εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε ή εγθαηάζηαζε Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ 
(Ζ/Ε) θαη φηη έρεη ζπκκεηάζρεη (σο θπζηθφ πξφζσπν ή σο εηαηξία) ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) 
παξφκνηα ή αληίζηνηρα έξγα. 

α. Πξνζθφκηζε παξαζηαηηθψλ πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο Ζ/Ε ή παξνρήο ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο Ζ/Ε κε αλαγξαθφκελεο εκεξνκελίεο (ζπκβάζεηο, ηηκνιφγηα, έγγξαθα θιπ.). 

β. Βεβαίσζε ηνπ αλαδφρνπ φηη νη άλσ αλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο έξγνπ εθηειέζηεθαλ θαιψο. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.   
 

 ΠΟΗΟΣΖΣΑ  -  ΔΓΓΤΖΔΗ 
 

Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν Αλάδνρνο γηα ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή 
βιαβψλ  ζα είλαη  θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή,  ζα πιεξνχλ ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο, ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ζα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Διιεληθφ θξάηνο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν, νπνηαδήπνηε πηζηνπνηεηηθά ή 
ζηνηρεία πξνέιεπζεο πιηθψλ πηζαλψο ηνπ δεηεζνχλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ο ζπληεξεηήο ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο νθείιεη λα είλαη  πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO. Ο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ 
Πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ( ISO) πνπ αθνξά ζπληήξεζε ή εγθαηάζηαζε Ζ/Ε. 

 
 

 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
 

Σν Ννζνθνκείν νθείιεη: 

 λα δηαηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο ησλ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Ζ/Ε) θαη λα θξνληίδεη γηα 
ηελ επαξθή ελεκέξσζή ηνπ 

 λα παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ νξηζζείζα 
επηηξνπή φηη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο έρνπλ απνπεξαησζεί ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο 

 λα δηεπθνιχλεη ηνλ αλάδνρν παξέρνληάο ηνπ πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ ηηο εκέξεο θαη 
ψξεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο 
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