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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των ανελκυστήρων 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.
2. Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόµενη συντήρηση, 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 περίπτωση ακινησίας του
ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του Ε.Κ.Α.Β., οριζόµενη στο ποσό των 150
Ευρώ ανά ώρα, στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας παραµένει ακίνητος λόγω βλάβης περισσότερο από 8
ώρες συνεχείς .
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραµµατισµένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθµισης ως
και τυχόν βλάβης του κινητήριου µηχανισµού. Στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις ο εργολάβος
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 χρησιµοποιεί 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.
5. Ο εργολάβος – συντηρητής θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Αδειούχος Συντηρητής µε άδεια λειτουργίας
Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων της ∆/νσης Βιοµηχ. και Ορυκτού Πλούτου (είτε Τεχνική Εταιρεία
η οποία θα διαθέτει την κατά Νόµο απαιτούµενη άδεια Συντήρησης Ανελκυστήρων), εγγεγραµµένος στα
µητρώα της ∆/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 ∆/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 του
Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης, θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από τους αρµόδιους
τεχνικούς της ∆ιεύθυνσης ή και µελών της ∆ιοίκησής του.
7. Για τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται για την επισκευή των βλαβών κ.λ.π. θα αναφέρονται από
τον ανάδοχο συντηρητή τα εξής:
I.
α.

Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και µόνος τα κατέχει σε αυτή τη µορφή:
Η ονοµασία των ανταλλακτικών και η κωδική ονοµασία αυτού.

β.
Η Τεχνική Περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγών κ.λ.π. του ανταλλακτικού και επίσης όποιο εργαλείο
απαιτείται για τη συντήρηση ή επισκευή του.
γ.

Η αξία προµήθειάς του ως υλικού ή συσκευής ή µηχανήµατος, µη εγκατεστηµένου.

II.
α.

Για τα υλικά που µπορεί να προµηθεύονται από τρίτους :
Τα ανωτέρω α και β.

β.

Το όνοµα και η διεύθυνση των κατασκευαστών ή των προµηθευτών αυτών.

8. Για την προτίµηση υλικών εκτιµάται η ευρύτερη χρήση στην αγορά και η διαδεδοµένη εµπειρία στη
συντήρηση αυτών.
9. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων
το αργότερο εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαµβάνει
επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονοµικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη
έκθεση θα καταθέσει και 30 ηµέρες πριν τη λήξη της σύµβασης.
10. 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.) και εναλλακτικά τιµή όπου θα συµπεριλαµβάνεται και η
αξία των απαιτούµενων για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης ή ανωµαλίας υλικών. Επίσης ο
συντηρητής θα καταθέσει οπωσδήποτε τιµοκατάλογο ανταλλακτικών που θα περιλαµβάνει τιµές
ανταλλακτικών αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. περιελίξεις κ.λ.π.). Ο εν λόγω
κατάλογος θα είναι δεσµευτικός για το συντηρητή και για όλη τη χρονική περίοδο που ισχύει η σύµβαση.
11. 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.
12. Ο συντηρητής θα πρέπει να προσκοµίσει οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο επιστολές καλής εκτέλεσης για
συντήρηση των ανελκυστήρων από ∆ηµόσιους Οργανισµούς. Επίσης θα πρέπει να δηλώσει (µε βεβαιώσεις
από τη ∆/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 ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες) που αναφέρουν τον αριθµό των τεχνικών και τις άδειες του προσωπικού που απασχολεί.
13. Ο συντηρητής ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή – καλής
εκτέλεσης – ίση µε 5% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης.
14. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί µέρους, θεωρούνται απαραίτητες για τη συµµετοχή και
την ανάληψη συντήρησης µε ποινή αποκλεισµού.
15. 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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής……...
Ζητείται η υποβολή οικονοµικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόµενα είδη/εργασίες, συµπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του
παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρµα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση : Ε.Κ.Α.Β. / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς
υλικού, Αλεξανδρούπολη Τ.Θ. 130, Τ.Κ. 68100, είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β.
Αλεξανδρούπολης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιµολόγιο εκδίδεται «επί
πιστώσει», η δε πληρωµή του, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανόνων του ∆ηµόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προµηθειών, τηλ: 2552026999 fax: 2552081699.
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