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Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 53
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Κόρινθος 9-11-2010
Αριθ. Πρωτ. 17764

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ.ΑΡ. 60/2010
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ
ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.600,00€ συμπ. ΦΠΑ 23%.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
Α΄19/1.2.1995) και τις τροποποιήσεις του.
2. Του Ν. 2362//1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27.11.1995).
3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄256/2.11.2001).
4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4.4.2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18.6.2007)
6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22.3.1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις).
7. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 138/5.6.2003).
8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/ 10. 7.2007)
όπου γίνεται μνεία αυτού.
9. Τις Φ.9.2/οικ. 32803/1308 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταφέρθηκε στην
Ελληνική Νομοθεσία η συμπλήρωση του πλαισίου εφαρμογής της Οδηγίας 95/16/ΕΚ του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατώνμελών σχετικά με τους ανελκυστήρες» (ΦΕΚ 815/Β/1997).
10. Την με αριθμ. Οικ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/22.12.2008 Κοινή Υπουργική Κοινή Υπουργική
Απόφαση «συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και
ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) και λοιπές ισχύουσες.
11. Την με αρ. 1/1.2.2010 ΚΥΑ των Υπουργείων Υ.Υ. & Κ.Α. και Οικονομικών, με την οποία εντάχθηκε
το υπό προμήθεια είδος στο ΠΠΥΥ 2010 (ΦΕΚ 99/τ.Β/ 3.2.2010)
12.Tις υπ΄αριθμ.11/27.5.2010 και 14/21-07-2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Το υπ΄αριθμ 14/18.6.2010 (θ: 71) απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του
Υ.Υ.& Κ.Α. σχετικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
14. Την αρ.21η /21-10-2010 απόφαση ΔΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Διαδικασία ανάδειξης ετήσιου συντηρητή οκτώ (8) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου με συλλογή
προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΝΑΙ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
H ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 201 00
Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 201 00

Ημ/νία Υποβολής προσφοράς
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
ώρα 14.00μμ
Τμήμα:
Γραμματεία Νοσοκομείου
Ημερομηνία διενέργειας
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010
ώρα 11.00πμ

www.hospkorinthos.gr

Προσφορές που κατατίθενται μετά την αναφερόμενη παραπάνω ημερομηνία και ώρα κατάθεσης
προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να
αποσφραγιστούν. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της
καθοριζόμενης από τη πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε σφραγισμένο
φάκελο.
1. Η ανάδειξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση
2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό όργανο [Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών].
3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμοί,
ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφοράς και ασκούν νόμιμα εργασίες συντήρησης
ανελκυστήρων δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάδειξης συντηρητή: α) Όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) Ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ)Συνεταιρισμοί, δ)Κοινοπραξίες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΕΠΠ
CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ

0800-00003 Υπηρεσίες συντήρησης Παγίων και
Λοιπών Εγκαταστάσεων
50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης ανελκυστήρων
Συντήρηση οκτώ (8) υδραυλικών ανελκυστήρων

Υπηρεσία για την οποία προορίζεται

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπ ΦΠΑ 23%

8.600,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΕ: 0879

Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας
της διαδικασίας και για το χρόνο παράτασης που θα
αποδεχθούν αν τους ζητηθεί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΟΠΟΣ Παροχής υπηρεσιών & παράδοσης
ανταλλακτικών
ΧΡΟΝΟΣ πραγματοποίησης της συντήρησης

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 Ν. 2198/1994

Ανά δεκαπενθήμερα κατά την προκαθορισμένη
συντήρηση μετά από έγγραφη ενημέρωση της
υπηρεσίας του Νοσοκομείου 5 ημέρες πριν.
Άμεσα η αποκατάσταση βλάβης μετά από
τηλεφωνική ενημέρωση από την υπηρεσία του
Νοσοκομείου
1,536%, 2% παρ. 3 άρθ. Ν. 3580/07 & 2‰ παρ. 7
αρθ. 6 Ν. 3580/07
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ΚΑΙ φόρος εισοδήματος 4% ή 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94

Σελίδα 2 από 13

Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, τα έγγραφα που
απευθύνει ο Ανάδοχος στο Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα,
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν θα έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους
αλλοιώσεις. Η τυχόν διόρθωση ή προσθήκη, θα είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τov
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.
Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο καθώς και στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς τους και της οικονομικής προσφοράς που θα βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο
καθώς και στο συνοδευτικό έγγραφο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: Η λέξη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την ανάδειξη συντηρητή,
ο αριθμός της διακήρυξης/πρόσκλησης, η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και τα πλήρη
στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail εφόσον υπάρχει).
Επισημαίνεται ότι προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον
κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα. Οι φάκελοι της τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που στην προσφορά του Αναδόχου υπάρχουν διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης αυτοί να αναφέρονται ρητά στην προσφορά του.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του.
Σε περίπτωση ένωσης συντηρητών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της
ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
Αν με προσφορά συνυποβληθούν στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους συμμετέχοντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο
προσφέρων οφείλεται να σημειώνεται επ’ αυτών η ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
λοιποί συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού απόρρητου χαρακτήρα αφορά ιδίως
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου. Το Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.
Η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών προβαίνει στην μονογραφή των
κυρίως φακέλων, στην αποσφράγιση των προσφορών, στην μονογραφή των δικαιολογητικών, του
φακέλου της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς. Στην συνέχεια προχωρούν στην
αποσφράγιση του φακέλου των τεχνικών προσφορών, στη σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και
στην αξιολόγηση αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται για όσες
συμμετέχουσες εταιρείες αξιολογήθηκαν ως πληρούσες τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία κ.λπ.
δικαιολογητικά.
Κατόπιν γίνεται η σύνταξη του συγκριτικού πίνακα οικονομικών προσφορών, η σύνταξη του
σχετικού πρακτικού και η κατάθεση αυτού στην Υπηρεσία για την έκδοση της σχετικής
κατακυρωτικής απόφασης από το Δ.Σ. , η οποία ανακοινώνεται εγγράφως.
Υπό την επιφύλαξη των λοιπών αναφερομένων στην παρούσα, με την παραπάνω αναφερόμενη
ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Οι προσφέροντες εντός του κυρίως φάκελου τοποθετούν:
Α ] Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρ 8 Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
• Θα αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν,
• Θα δηλώνεται η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησής τους,
• Θα δηλώνεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος πραγματοποίησης της
συντήρησης των ανελκυστήρων θα είναι σύμφωνος με τον ζητούμενο στην παρούσα
πρόσκληση και τις κείμενες διατάξεις περί συντηρήσεως ανελκυστήρων.
Σελίδα 3 από 13

•

Θα δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.
• Θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
•
Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
• Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
2. Πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας από Υ.Β.Ε.Τ.
3. Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση
4. Πρωτότυπη ή επικυρωμένο αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας (Δ ειδικότητας) του
συνεργείου συντήρησης βάσει του νόμου ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, και να είναι
καταχωρημένο στο μητρώο συντήρησης ανελκυστήρων της Δ/νσης Βιομηχανίας.
Μη κατάθεση των ανωτέρω αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Β] Τεχνική προσφορά :
1. Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει με
ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως
υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λπ.
που ζητούνται.
Θα περιλαμβάνει πλήρη αναλυτική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ", στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη
ανταπόκριση-παραπομπή (ανά παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της πρόσκλησης όσο και με τα τυχόν συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), ώστε να
επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν αντίγραφο αντίστοιχο της οικονομικής προσφοράς, χωρίς
όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ
Τα αναλυτικά στοιχεία των οκτώ (8) ανελκυστήρων του ΓΝ Κορίνθου είναι:
Αριθ φακέλου
(Υπηρ)
αρ. μητρώου
καταχώρησης
Αριθ αδείας
λειτουργίας

Ν11

Ν12

Ν13

Ν14

Ν15

Ν16

Ν17

Ν18

156

156

156

156

156

156

156

156

F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/ F18/1543/
28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001

Εργοστάσιο
KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN KLEEMANN
κατασκευής αντλίας
Αριθμός
κατασκευής αντλίας
Εργοστάσιο
κατασκευής
ηλεκτροκινητήρα
Αριθμός
κατασκευής
ηλεκτροκινητήρα
Ισχύς σε HP/KW
ηλεκτροκινητηρα
Αριθμός
ζεύξεων/ώρα
Αριθμός στάσεων
Βάρος ανύψωσης
(kg)
Αριθμος ατόμων
Αριθμός
συντηρήσεων /
μήνα

22913

22914

22915

22916

22917

22920

22918

22919

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

ZIEHL
ABEGG

7L21510

8A24214

7L24P10

7L24P06

7L23Z05

8A24Z10

7L23T43

7L23Τ44

20KW

18KW

24KW

16KW

12KW

20KW

8,5KW

8,5KW

120

120

120

120

120

120

120

120

6

6

6

6

5

4

2

2

1500

1350

1500

600

1500

1500

450

450

20

18

20

8

9

20

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2
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Α. Υποχρεώσεις εργολάβου συντηρητή.
1.
Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία για τον
έλεγχο, την συντήρηση και τις επισκευές των ανελκυστήρων στο συνεργείο συντήρησης το οποίο
θα προσέρχεται στο Νοσοκομείο για να πραγματοποιήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του.
2.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό του Νόμου συνεργεία
σε αριθμό και άδειες. Θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Διπλωματούχος ΜηχανολόγοςΗλεκτρολόγος (ή Τεχνική Εταιρεία) εγγεγραμμένος στα μητρώα Υ.Β.Ε. Τ. σαν συντηρητήςεγκαταστάτης ανελκυστήρων.
Το συνεργείο συντήρησης θα έχει ως υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη Δ΄ ειδικότητας καθώς
επίσης και εξειδικευμένους τεχνίτες Δ΄ ειδικότητας.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων (πρωτότυπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων).
Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει με έγγραφες βεβαιώσεις από τον Υ.Β.Ε.Τ.
(πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων).
3.
Θα πραγματοποιούνται δύο (2) τουλάχιστον συντηρήσεις μηνιαίως (σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί συντηρήσεως ανελκυστήρων Νοσοκομείων και τους κανόνες της
επιστήμης και της τέχνης).
4.
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί την προγραμματισμένη ανά δεκαπενθήμερο
συντήρηση, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και οφείλει
να δηλώσει στο Νοσοκομείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη
διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.
5.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος για τη συνεχή επίβλεψη και διασφάλιση της σωστής και
με πλήρη ασφάλεια λειτουργίας.
6.
Η προσέλευση σε περίπτωση βλάβης θα είναι άμεση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και
όλες τις ημέρες του έτους, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης.
7.
Ο συντηρητής φέρει ακέραια την ευθύνη (αστική κι ποινική) για τυχόν ατύχημα από κακή
συντήρηση των ανελκυστήρων, είτε για το προσωπικό του Νοσοκομείου είτε για οποιονδήποτε
τρίτο.
8.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και μέριμνα να διαθέτει συμβόλαιο
ασφαλείας με ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί μονίμως στην Ελλάδα ως
ακολούθως:
Α) για ατομικές βλάβες ενός (1) ατόμου εκάστοτε και για κάθε ατύχημα που θα συμβεί 146.000,00€
Β) Για υλικές ζημίες σε πράγματα και για κάθε ατύχημα που θα συμβεί 293.000,00€
Γ) Για εκάστοτε ομαδικό ατύχημα που θα συμβεί 440.000,00€.
Προς τούτο ο συντηρητής οφείλει να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης στο
Νοσοκομείο, ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας και υποχρεούται να το διατηρεί
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
9.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και μέριμνα να έχει ασφαλισμένο το
προσωπικό που θα χρησιμοποιεί για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και να
προσκομίσει και αυτά τα ασφαλιστήρια κατά την υπογραφή της σύμβασης στο Νοσοκομείο.
10.
Ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερώνει τα βιβλία συντήρησης ανελκυστήρων σε κάθε
περίπτωση συντήρησης αποκατάστασης βλαβών, αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτημάτων και
στοιχείων των ανελκυστήρων.
11.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί Βιβλίο-ημερολόγιο καταχώρησης των
συντηρήσεων αριθμημένο και θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και από την Υπηρεσία
Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο θα καταχωρούνται σε χωριστή
μερίδα παρακολουθήσεως ενός εκάστου των εγκατεστημένων στο Νοσοκομείο ανελκυστήρων, το
οποίο θα ενημερώνεται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του υπεύθυνου του συνεργείου
συντήρησης για πραγματοποιούμενες συντηρήσεις και επισκευές.
Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο
από τους αρμόδιους τεχνικούς της Διεύθυνσης.
12.
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί τους εξής ελέγχους και εργασίες
συντήρησης :
• Έλεγχος όλως των ηλεκτρικών και μηχανιών διατάξεων ασφαλείας
• Επιθεώρηση ισοζυγισμού ευθυντήριων ράβδων
• Έλεγχος φρεατίου (τοιχώματα, πυθμένας)
• Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
• Καθάρισμα διακοπτών ασφαλείας και περιμανδάλωσης εντός του φρεατίου
• Επιθεώρηση συσκευής αρπάγης
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•
•
•
•

Έλεγχος τερματοδιακοπτών, σημείων πρόσδεσης συρματόσκοινων, αντίβαρου
Έλεγχος κώδωνα κινδύνου, φρένων, πέδιλων ευθυντήριων ράβδων
Ωμομέτρηση κυκλωμάτων για εξακρίβωση πιθανής διαρροής
Έλεγχος επαφών ρελαί ανόδου-καθόδου, μικρής και μεγάλης ταχύτητας, ρελαί διαφυγής καθώς
και όλων των υπόλοιπων ρελαί των κυκλωμάτων των γενικών πινάκων
• Έλεγχος ρυθμιστή ταχύτητας και ολίσθησης συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής
• Έλεγχος ασφαλειών κυκλωμάτων
• Έλεγχος κυκλωμάτων φωτισμού (θαλάμου, μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου, φρεατίου)
• Καθαριότητα φρεατίου, μηχανοστασίου και τροχαλιοστασίου
• Έλεγχος για τυχόν υγρασίες ή διαρροές σε μηχανοστάσιο κ.λπ.
• Επιθεώρηση συστήματος απόσβεσης ανελκυστήρα
• Οπτικός έλεγχος και επιθεώρηση του ηλεκτροκινητήρα
• Καθαρισμός και λίπανση όλων των εξαρτημάτων που απαιτείται σύμφωνα με τους Κανόνες της
τέχνης και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων
• Γενικός έλεγχος σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων
• Μετά από κάθε έλεγχο θα λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προς άρση τυχόν
διαπιστωθέντων φθορών ή βλαβών προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής
λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία του ανελκυστήρα θα διακόπτεται μέχρι
αποκατάστασης της βλάβης και σε όλες τις πόρτες θα αναρτώνται ενδεικτικές πινακίδες
¾ Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (υγρά καθαρισμού, λάδια γράσο, στουπί, λυχνίες, κομβία,
λαστιχάκια θυρών κ.λπ.) βαρύνουν τον συντηρητή.
13.
Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο των υλικών, πιθανών ανταλλακτικών
πιστοποιημένων και επισκευών στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. περιελίξεις κ.λπ.) συμβατών με τους
εγκατεστημένους ανελκυστήρες (των οποίων έχει λάβει γνώση) στην τεχνική προσφορά χωρίς
να αναφέρονται σε αυτόν οικονομικά στοιχεία.
Στην οικονομική προσφορά θα περιέχονται και οι τιμές ανά τεμάχιο ή συσκευασία στον
κατάλογο των υλικών κ.λπ.(με αναφορά των τεμ/συσκευασία)
14.
Στον κατάλογο που θα καταθέσει ο συντηρητής θα αναφέρονται τα παραπάνω αναλυτικά
ως εξής:
Α. Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σ’ αυτή τη μορφή: η
ονομασία των ανταλλακτικών, η κωδική ονομασία αυτού, η τεχνική περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια
οδηγιών κ.λπ του ανταλλακτικού, η χώρα προέλευσης και η αξία της προμήθειάς του (στην
οικονομική προσφορά η αξία) μη εγκατεστημένου.
Β. Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύεται από τρίτους: τα παραπάνω και το όνομα και την
διεύθυνση των κατασκευαστών τους ή των προμηθευτών του.
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών και τυχόν απαραίτητων
ανακατασκευών θα είναι ευρύτερης χρήσης στην αγορά. Η χρήση ανταλλακτικών μονοπωλιακής
προέλευσης θα γίνεται μόνο όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί (συμβατότητα με την
εγκατάσταση). Σε καμία όμως περίπτωση ο συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την αδυναμία
εξεύρεσης των ανταλλακτικών.
15.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα ή βλάβη, ο συντηρητής θα αναφέρει
εγγράφως την αιτία που προκάλεσε τη βλάβη, την απαιτούμενη δαπάνη και τον χρόνο
αποκατάστασης. Οι δαπάνες ανταλλακτικών βαρύνουν το Νοσοκομείο ενώ η ανεύρεση αυτών θα
γίνεται με μέριμνα του συντηρητή.
16.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει έγγραφα στο Νοσοκομείο την κατάσταση
των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να προχωρά στην αντικατάστασή τους μετά την έγγραφη
γνωστοποίηση σε αυτόν της έγκρισης της σχετικής δαπάνης από το Αρμόδιο Όργανο του
Νοσοκομείου.
17.
Ο συντηρητής θα καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα
περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτίωσης καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα
παραπάνω.
Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της σύμβασης.
Οι εκθέσεις θα είναι τεκμηριωμένες με βάση τη νομοθεσία που ισχύει για την συντήρηση και
επισκευή των Ανελκυστήρων στα Νοσοκομεία και θα πιστοποιηθούν από Αναγνωρισμένο Φορέα
Τυποποίησης.
18.
Ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης, για την εξασφάλιση της σωστής και υπεύθυνης
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων, πρέπει να πραγματοποιεί κάθε τρεις (3)
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μήνες τουλάχιστον τους σχετικούς ελέγχους και να μεριμνά ώστε να ενημερώνονται στην
αντίστοιχη θέση τα βιβλία συντήρησης.
19.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για την
περιοδική και κανονική επιθεώρηση του ανελκυστήρα.
20.
Ο συντηρητής σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση
των ανελκυστήρων, υποχρεούται να προειδοποιεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της
παραιτήσεως το Νοσοκομείο και ειδικά τον διαχειριστή και να υποβάλει στο διάστημα αυτό την
παραίτηση, στην Υπηρεσία Βιομηχανίας για την ενημέρωση του Μητρώου των συνεργείων
συντήρησης.
21.
Αναλαμβάνει την ευθύνη να μην υπερβαίνει τον αριθμό συντηρήσεων ανελκυστήρων που
επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης.
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες
τεχνικές προδιαγραφές, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.
Γ] Στην Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, ως εξής :
Ι. Η τιμή θα προκύπτει με σαφήνεια, θα είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με το όπως ζητείται, θα
δίνεται σε ευρώ (€), και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
Η αναγραφή της τιμής, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση ((προβλεπόμενοι φόροι, τυχόν ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις,
έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα και άλλες
σχετικές δαπάνες), εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος αναφέρεται χωριστά, για την παροχή των
υπηρεσιών στο Νοσοκομείο στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται.
Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως (παρ. 1 αρθρ. 16 Π.Δ. 118/07).
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν του αντιτίμου της παροχής της συντήρησης και των τιμών των ανταλλακτικών
που αναφέρονται στον σχετικό κατατεθημένο τιμοκατάλογο των απαιτούμενων ανταλλακτικών
κ.λπ. μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης και την αποπληρωμή τους.
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΙΙ Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η
προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα δίνεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους.
ΙΙΙ Ως συνολική τιμή νοείται η τιμή της προσφοράς με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. για την παροχή
των υπηρεσιών συντήρησης ετήσια (δώδεκα μήνες).
Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως :
Ανά μήνα συνολικά και για τους οκτώ (8) ανελκυστήρες (χωρίς ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, με ΦΠΑ)
Ανά έτος συνολικά και για τους οκτώ (8) ανελκυστήρες (χωρίς ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, με ΦΠΑ)
ΙV
Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικονομική προσφορά η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη
και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή
υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
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Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της συντήρησης και επισκευής των οκτώ (8)
ανελκυστήρων του Νοσοκομείου.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες (άρθρο 14 Π.Δ. 118/07).
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τον αρχικά ζητούμενο
χρόνο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος παράτασης
ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα ματαιώνονται εκτός εάν το Νοσοκομείο κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι προσφέροντες μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά στους
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου εάν κλήθηκαν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Εφόσον αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Η κατακύρωση της ανάδειξης ετήσιου συντηρητή γίνεται στον προσφέροντα εκ των
καταλλήλων με την χαμηλότερη τιμή ετήσια.
Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός ανάδοχος της συντήρησης των
ανελκυστήρων ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές
με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
πρόσκλησης.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η συντήρηση των ανελκυστήρων,
υποχρεούται να προσέλθει άμεσα και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, ενώ του επιβάλλονται οι τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται παραπάνω,
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε : Με το πέρας του χρόνου ισχύος της συναφθείσας σύμβασης,
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις, Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.
Η σύμβαση με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια μέχρι της οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων και της
εκπλήρωσης των όρων αυτής, πάντως όχι πλέον των δώδεκα μηνών του χρόνου ισχύος της από
την ημερομηνία υπογραφής της.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης, μετά όμως από
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, χωρίς
αποζημίωσή του, εφόσον για την παροχή της συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων της
παρούσας διαδικασίας προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη παροχή υπηρεσιών
από την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδος ή την Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.
Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να παραδοθούν συντηρημένοι, απολύτως κατάλληλοι για τη χρήση που
προορίζονται και σε πλήρη λειτουργία μετά το πέρας του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
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Η πραγματοποίηση των συντηρήσεων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του
Νοσοκομείου, και αφού ειδοποιήσει εγγράφως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός οριζόμενος χρόνος πραγματοποίησης
των συντηρήσεων (ανά 15νθήμερο) μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου
(1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2
άρθ 26 ΠΔ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθ 32 ΠΔ 118/2007). Εάν κατά τον
υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη
ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η συντήρηση,
κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι
ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη πραγματοποίηση
της συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
Η παραλαβή της εκάστοτε συντήρησης γίνεται από το αρμόδιο όργανο. Κατά την διαδικασία
παραλαβής παρουσία του αναδόχου ή εκπρόσωπου του, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος. Η σύμβαση προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους τρόπους που περιγράφονται
εδώ : Α. Με μακροσκοπική εξέταση, Β. Με πρακτική δοκιμασία και Γ. Με όλους ή με όσους από τους
παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση
της επιτροπής παραλαβής. Αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή της συντήρησης η διενέργεια
των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων η
διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv την ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο.
Σε περιπτώσεις απόρριψης της παρεχόμενης υπηρεσίας από την επιτροπή παραλαβής τηρούνται
τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο δελτίο παροχής υπηρεσιών καθώς και στο δελτίο
αποστολής και στο τιμολόγιο πώλησης των όποιων ανταλλακτικών κ.λπ. ειδών, τον αριθμό της
σύμβασης, την ονομασία του είδους και τον πιθανό κωδικό που αναφέρεται στην προσφορά του,
όπως αυτά φαίνονται στην παρούσα πρόσκληση ή/ και τη σύμβαση.
Εγγυήσεις : Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Το ποσό των εγγυήσεων θα
δίνεται σε ευρώ (€).
Καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο Ανάδοχος θα καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής
συμβατικής αξίας του είδους που κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης και οριστικής παραλαβής του είδους σε πλήρη λειτουργία.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του είδους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα των παρ. 3 & 5 άρθ 25
ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ) (και πρέπει να τα περιέχουν οπωσδήποτε καθώς και τον αριθμό της
σύμβασης), διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες.
Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου : Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία
που του ορίστηκε, vα υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν,
με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν επισκεύασε ή συντήρησε τους ανελκυστήρες
μέσα στov συμβατικό χρόνο ή τov χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή την σύμβαση εφόσον: Η σύμβαση δεν
υπογράφηκε ή η συντήρηση και επισκευή δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου ή
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η
δυνατότητα συντήρησης και επισκευής μέχρι τηv προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας της
διαδικασίας (/διαγωνισμού) που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας oυδεμία παροχή υπηρεσίας
γίνεται δεκτή.
Στov ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωση που η συντήρηση, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ.
118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς να επηρεάζεται η
καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθ 27 Π.Δ.
118/2007.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανελκυστήρες συντηρηθούν ή επισκευασθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του
χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός
των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ.
118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου και στην σχετική
νομοθεσία περί συντηρήσεως και επισκευής ανελκυστήρων, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε
ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση
της σύμβασης.
Πληρωμή: Το τιμολόγιο για την συντήρηση ή επισκευή των ανελκυστήρων θα υποβάλλεται ανά
μήνα και θα εξοφλείται από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτής από το Νοσοκομείο, με βάση τα όσα
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και στην κείμενη νομοθεσία
περί συντηρήσεως ή επισκευής ανελκυστήρων στα Νοσοκομεία.
Η πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των δελτίων αποστολής και
τιμολογίων πώλησης όσον αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, θα γίνεται με
την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας τους, μετά τηv παραλαβή των συντηρούμενων
ανελκυστήρων σε πλήρη λειτουργία (άρθ 35 παρ. 1α ΚΠΔ) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής της υπηρεσίας με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής
του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των δελτίων αποστολής και τιμολογίων
πώλησης στην περίπτωση των απαιτούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να γίνει πριν από την
ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης–δελτίο αποστολής,
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο της υπηρεσίας ή των
απαιτούμενων ανταλλακτικών, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Σελίδα 10 από 13

αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος του είδους.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 2198/1994 (αρθρ. 24) φόρος
εισοδήματος. Ο ΦΠΑ επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα μεταφοράς και
φορτοεκφόρτωσης του είδους βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ανωτέρα βία: Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας
συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει
εγγράφως στο Νοσοκομείο και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 37 Π.Δ.
118/2007).
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να
επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την
διάθεση απαιτούμενων ανταλλακτικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία
νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί
έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο
στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη
συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του
Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
Απαγόρευση εκχωρήσεων: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν
μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς
προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Διαδικασία επίλυσης διαφορών: Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του
Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον
προσδιορισμό ή/και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική
αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία
γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως
μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση
του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον
των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ετήσιας συντήρησης των
ανελκυστήρων ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κορίνθου.
Λοιπές διατάξεις: Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατάθεσης
προσφοράς ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συντηρήσεως και επισκευής ανελκυστήρων
Νοσοκομείων καθώς και περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., οι διατάξεις του Ν.
2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 όπως ισχύουν κάθε φορά Η
εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου,
που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής
ισχύουσας νομοθεσίας.
Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνο
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
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Μη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί, υποχρεωτικά θα αναγράφεται η παροχή υπηρεσιών όπως εζητείτο
από το νοσοκομείο, όπως αναφερόταν στην προσφορά του Αναδόχου (για τα ανταλλακτικά κ.λπ. και
με τον κωδικό), τον κατατεθημένο τιμοκατάλογό τους και την σχετική σύμβαση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΚΕΠΕΡΣ ΑΜΑΛΙΑ

Για την ακρίβεια
Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………………….
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ………………
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 27413-61818/61835 φαξ 27413-61285/61300
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ …………… (και ολογράφως) …………………………… για την Εταιρία
………………… οδός …………. αριθμός …….….…
Πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία ………… οδός ……… αριθ. …… ως Ανάδοχος πρόκειται να
συνάψει μαζί σας, ως πελάτες, σύμβαση, που θα καλύπτει την ετήσια συντήρηση …………,
συνολικής αξίας …………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../200. πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή
η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς
το 10% της συμβατικής αξίας της ετήσιας συντήρησης των οκτώ (8) ανελκυστήρων δηλαδή για
ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ……………………παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας …………… και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3)
ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας
ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που
θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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