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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρ 117 Ν 4412/2016
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
CPV

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕ :
121/2017

Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

879
ΑΑ 2044 ΑΔΑ: ΨΦΝΧΟΡ1Π-ΓΡΒ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
50750000-7
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Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω
προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την
οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412 /2016, και θα απευθύνονται
στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Εντός του φακέλου( επί ποινή αποκλεισμού ) θα υπάρχει συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ αρ
79 παρ 4 του Ν 4412/2016 και δύο υποφάκελοι ένας με την ένδειξη
“Τεχνική προσφορά” και ένας με την ένδειξη “οικονομική προσφορά “ για
κάθε ΑΕ

3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι
θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η
μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με
παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν
περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης :

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ η e-mail.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα με το Ν 4412 /2016,
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά οπως ορίζονται από το νόμο .
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞ
ΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΙΘΑΝ
ΗΜΕΡΟΜΗ
Η
ΝΙΑ
ΔΑΠΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
ΣΕ
Ν
ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
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Α.Ε 121/2017

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ.:2610 635937
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

7-7-2017

1.240,00€
(ΜΕ ΦΠΑ )

10 ΠΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ
Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΤΡΑΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ετήσια συντήρηση ενός (1)
υδραυλικού ανελκυστήρα
στη κεντρική είσοδο του ΕΚΑΒ Πάτρας (3
στάσεων, 4 ατόμων ημιαυτόματες πόρτες, με πόρτες θαλάμου έκαστος).
Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση του ανελκυστήρα μία φορά το μήνα,
απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.
1. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες από τη Νομοθεσία διατάξεις. Ιδιαίτερα οι
εργασίες συντήρησης, που θα πραγματοποιεί, θα είναι προβλεπόμενες από το Νόμο όπως αναλυτικά
περιγράφονται στον Ν. 3899/8.3.02 και στα πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ 81-1/99 και Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ 81-2/99
& την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β’ 2604/22-12-2008.
2. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους ανελκυστήρες μία φορά κάθε ημερολογιακό
μήνα. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση αναλωσίμων, όχι των
ανταλλακτικών, χωρίς επιπλέον χρεώση για το ΕΚΑΒ. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να
προσέρχεται στο Ε.Κ.Α.Β. σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα σε διάστημα μικρότερο των 2
ωρών για την αποκατάστασή της. Είναι δε υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία του
ανελκυστήρα. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένης συντήρησης για αντικατάσταση και ρύθμιση
βλάβης, ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Ε.Κ.Α.Β., εγγράφως και εγκαίρως, τον
προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.
3. Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των ανελκυστήρων
σε περίπτωση ατυχήματος. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση θα πρέπει να
είναι ασφαλισμένο και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκομισθούν στο Ε.Κ.Α.Β.
4. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό του Νόμου συνεργεία σε
αριθμό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το
προσωπικό που χρησιμοποιεί.
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5. Ο εργολάβος – συντηρητής θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Αδειούχος Συντηρητής με άδεια
λειτουργίας Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων της Δ/νσης Βιομηχ. και Ορυκτού Πλούτου (είτε
Τεχνική Εταιρεία η οποία θα διαθέτει την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια Συντήρησης
Ανελκυστήρων), εγγεγραμμένος στα μητρώα της Δ/νσης Βιομηχ. και Ορυκτού Πλούτου, σαν
συντηρητής – εγκαταστάτης ανελκυστήρων.
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων.
Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει με δήλωση του ενδιαφερομένου.
6. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης – επιθεώρησης των
ανελκυστήρων θεωρημένα από τη Δ/νση Βιομηχ. και Ορυκτού Πλούτου, στα οποία θα τηρείται
χωριστή μερίδα παρακολουθήσεως ενός εκάστου των εγκατεστημένων στο Ε.Κ.Α.Β. ανελκυστήρων
και το οποίο θα ενημερώνεται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για τη συντήρηση και
επισκευές.
Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Ε.Κ.Α.Β. και συγκεκριμένα στα
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους
αρμόδιους τεχνικούς της Διεύθυνσης ή και μελών της Διοίκησής του.
7. Ο συντηρητής θα δώσει τιμές για συντήρηση του ανελκυστήρα ανά μήνα αναλυτικά. Στην τιμή
αυτή θα περιλαμβάνονται οι εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις καθώς και εργασίες
αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή
επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων μειωτήρα κ.λ.π.).
8. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση για συντήρηση ανελκυστήρα. Το Ε.Κ.Α.Β.
θα καταβάλλει μηνιαίως στον ανάδοχο το ανωτέρω ποσό της συντήρησης. Οποιοδήποτε άλλο ποσό
αξίας νέου ανταλλακτικού ή επισκευής (μηχανουργικής κατεργασίας, περιέλιξη κ.λ.π.) θα
καταβάλλεται κατόπιν προέγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα είναι διαφορετικό από τα
ποσά που αναφέρονται στον κατάλογο των ανταλλακτικών. Ο συντηρητής θα πρέπει οπωσδήποτε να
λάβει γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων πριν την κατάθεση της προσφοράς. Εάν
διαπιστωθεί, από την επίσκεψη των εγκαταστάσεων, ότι θα πρέπει να περιγραφούν και άλλα
ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις, αυτά θα αναφερθούν και θα
τιμολογηθούν ξεχωριστά από τις αναφερόμενες κατηγορίες. Οι τιμολογήσεις των ανταλλακτικών
αυτών δεν θα ληφθούν υπ’ όψη στην επιλογή του
μειοδότη, θα είναι όμως δεσμευτικές για τον ανάδοχο.
9. Ο συντηρητής θα πρέπει να προσκομίσει οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο επιστολές καλής
εκτέλεσης για συντήρηση των ανελκυστήρων από Δημόσιους Οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να
δηλώσει (με βεβαιώσεις από τη Δ/νση Βιομηχ. και Ορυκτού Πλούτου), το συνολικό αριθμό των
ανελκυστήρων που είναι καταχωρημένος για συντήρηση στη μερίδα του, καθώς επίσης και
βεβαιώσεις (από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες) που αναφέρουν τον αριθμό των τεχνικών και τις
άδειες του προσωπικού που απασχολεί.
10. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται απαραίτητες για τη
συμμετοχή και την ανάληψη συντήρησης με ποινή αποκλεισμού.
11. Τέλος κατά την ανάληψη της συντήρησης εάν ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις
προαναφερόμενες υποχρεώσεις εντός 45 ημερών, συνολικά και επί μέρους, το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί το
δικαίωμα έκπτωσης.
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη
της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής www.ekab.gr.

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ.
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

