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Συντήρηση ενός ανελκυστήρα ατόµων στην κεντρική είσοδο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου
(τριών στάσεων, 8 ατόµων). Η συντήρηση θα γίνεται µε τις ισχύουσες από τη Νοµοθεσία
διατάξεις.
Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει στην συντήρηση του ανελκυστήρα µια φορά το
µήνα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες παρουσία της αρµόδιας επιτροπής. Στις
υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαµβάνεται και η αντικατάσταση αναλωσίµων, όχι
ανταλλακτικών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ΕΚΑΒ. Η δε αποκατάσταση βλαβών θα
πραγµατοποιείται εντός δυο ωρών από την κλήση του εκπροσώπου του ΕΚΑΒ.
Ο συντηρητής θα ασφαλίσει τον ανελκυστήρα για αστική ευθύνη και θα έχει πλήρως την
αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας του σε περίπτωση ατυχήµατος.
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο
από τον εργολάβο συντηρητή ο οποίος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τα καθοριζόµενα
από τον Νόµο συνεργεία σε αριθµό και άδειες.
Το βιβλίο συντήρησης θα τηρείται απαραιτήτως εντός του χώρου της υπηρεσίας και θα
συµπληρώνεται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για την συντήρηση και
επισκευές.
Ο εργολάβος – συντηρητής θα πρέπει να είναι αδειούχος µε άδεια λειτουργίας Συνεργείου
Συντήρησης όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο συντηρητής θα δώσει τιµή η οποία θα περιλαµβάνει τις εργασίες τακτικής συντήρησης,
ρυθµίσεις καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές παρουσιαστούν,
χωρίς κόστος ανταλλακτικών ή επισκευής στοιχείων
Το ΕΚΑΒ θα καταβάλει µηνιαίως στον ανάδοχο το µηνιαίο ποσό συντήρησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής……...
Ζητείτε 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 : ΕΚΑΒ / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς
υλικού, ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΠΑΓΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΠ ΤΚ 71110 Ηράκλειο, είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο
στην Γραµµατεία του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

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. : 2810 - 377216 fax. 2810 – 377 208
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