ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α: 9Σ∆Ε46906Ψ-Χ5Π
Α∆ΑΜ: 22PROC011250224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Νίκαια, 15-9-22
Αρ. Πρωτ: 41533

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (15/22)
Το ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝ∆Α «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ»
Έχοντας υπ΄όψη:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
15. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
16. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
17. της υπ’ αριθµ. πρωτ.: 40985/13-09-2022 Απόφασης ∆ιοικητή, σχετικά µε την έγκριση προκήρυξης
ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
παρακολούθησης και ορθής λειτουργίας των κεντρικών λεβητοστασίων παραγωγής ατµού και θερµού
νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» για ένα (1) έτος, (CPV: 50531100-7), για ένα (1) έτος,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που κατατέθηκαν µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 12923/21-03-22
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής, (Α∆Α: ΨΨΤΒ46906Ψ-ΙΒΠ).
18. Της υπ’αρ. πρωτ: 40992/13-09-22 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 650Μ46906Ψ-750).
19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ορθής λειτουργίας
των κεντρικών λεβητοστασίων παραγωγής ατµού και θερµού νερού (CPV: 50531100-7)
του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» για ένα (1) έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον
συµφέρουσα
από
οικονοµικής
άποψης
προσφορά
βάσει
τιµής,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (24%).
Ηµεροµηνία Λήξης: 22/09/2022

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
του ΓΝΝΠ
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
22/09/2022
ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00π.µ.

Οι σφραγισµένοι φάκελοι θα αποσταλούν έως την 22η/09/2022 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00 π.µ. και θα απευθύνονται στο:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
∆.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 – 184 54 – ΝΙΚΑΙΑ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ – 2ος ΟΡΟΦΟΣ)
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ορθής λειτουργίας των κεντρικών
λεβητοστασίων παραγωγής ατµού και θερµού νερού (CPV: 50531100-7) του Γ.Ν. Νίκαιας
«Άγιος Παντελεήµων» για ένα (1) έτος.
Η κατάθεση σφραγισµένων φακέλων θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ΓΝΝΠ «Αγ.
Παντελεήµων».
Επισηµαίνεται ότι: Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να φέρει την ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί από
την ταχυδροµική Υπηρεσία ή το πρωτόκολλο».
Ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού έχει οριστεί η 22η/09/2022 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10:00 π.µ.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από τριµελή επιτροπή µετά των αναπληρωτών της, η οποία έχει οριστεί για
το σκοπό αυτό.
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1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
παρακολούθησης και ορθής λειτουργίας των κεντρικών λεβητοστασίων παραγωγής
ατµού και θερµού νερού (CPV: 50531100-7) του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» για
ένα (1) έτος.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή
37.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
• Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό Εξόδων Κ.Α.Ε 0879.
• Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV: 50531100-7 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
καυστήρων)
Οι υποβληθείσες προσφορές θα αφορούν τη παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και
ορθής λειτουργίας των κεντρικών λεβητοστασίων παραγωγής ατµού και θερµού νερού
του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» για ένα (1) έτος και η κατακύρωση της σύµβασης θα
γίνει σε έναν ανάδοχο.
2. ∆ιάρκεια
• Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος.
• Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής.
3. Υποχρεώσεις συµµετεχόντων σχετικά µε τη σύνταξη & υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της
πρόσκλησης για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
3.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα, το αργότερο µέχρι την 22η/09/2022 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ. είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε θα
αποσταλούν ταχυδροµικά ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier), στο Πρωτόκολλο του ΓΝΝΠ «Αγ.
Παντελεήµων».
Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα
(πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής
• Ο τίτλος της πρόσκλησης
• Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) υποβολής προσφορών
• Τα στοιχεία του Προσφέροντα οικονοµικού φορέα
και θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επιµέρους ανεξάρτητους σφραγισµένους φακέλους ως εξής:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» &
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
• Η προσφορά θα είναι καθαρογραµµένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
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4. Περιεχόµενο φακέλου Προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
συµµετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται :
4.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι οικονοµικοί φορείς µέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη
δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρµογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/26-3-14 (ΦΕΚ
74/Α/26-3-14) του Ν.1599/1986) στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:
• Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις
αναφερόµενες περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
• Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόµους, τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική –
Ασφαλιστική Νοµοθεσία).
• Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε της όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών της
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεσµεύονται ότι θα συµµορφώνονται µε όλους
τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή υποδοµή
(εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα) για την εκτέλεση της σύµβασης και θα
παράσχουν τις υπηρεσίες τους σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της.
• ∆εν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους διαγωγή βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό
παράπτωµα.
• ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης , της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
Υπηρεσίας για αναβολή, µαταίωση ή ακύρωση του ∆ιαγωνισµού.
• ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης εφόσον επιλεγούν.
• Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεσµεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων του µε αρ. 2016/679 Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους
ζητηθεί.
4.2 Περιεχόµενα υποφακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά (π.χ.
τεχνικά φυλλάδια, prospectus κατασκευαστικού οίκου, πιστοποιητικά, φύλλα συµµόρφωσης
κ.λπ.) που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Επιπλέον στον εν λόγω υποφάκελο να υποβληθούν:
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης, περί των
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οποίων, ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους
-Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
4.3 Περιεχόµενα υποφακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»
Η τιµή της παροχής υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ (€) ανά µονάδα µέτρησης, όπως καθορίζεται
στις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι:
• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
• ∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού
οργάνου.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπ΄ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
5. Αποσφράγιση προσφορών
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21.
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των τεχνικών προσφορών και
των οικονοµικών προσφορών θα γίνουν σε µία συνεδρίαση. Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την αποδοχή των δικαιολογητικών συµµετοχής και της
Τεχνικής Προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει µόνο της τιµής.
2. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός µειοδότης
επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.
6. Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
7. Πρόσκληση υποβολής / Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
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υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των
δικαιολογητικών των Αποδεικτικών Μέσων (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού
Αναδόχου), όπως αναφέρονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
i) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii)Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η κάλυψη των όρων και οι προϋποθέσεων συµµετοχής σύµφωνα µε την
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για τον επόµενο προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά διαπιστωθούν
τα αναφερόµενα στις ανωτέρω υποπαραγράφους i), ii) και iii), η ανάθεση γίνεται στον αµέσως
επόµενο ανάδοχο κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για
τη µαταίωση της διαδικασίας (άρθρα 103 και 106 ν.4412/16). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.
4412/16.
8. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, του ∆ιαχειριστή της
εταιρείας ή του νόµιµου εκπροσώπου καθώς και όλων των µελών του ∆.Σ. εάν πρόκειται για
Α.Ε.
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει
εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήµεροι προς
τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία προς όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή εισφορών.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
• Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
• Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
• Αφορά το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή
εκπροσωπούν την εταιρεία σας.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104
παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήµεροι προς τις
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υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία προς όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή εισφορών.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
• Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
• Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
• Αφορά το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή
εκπροσωπούν την εταιρεία σας.
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί
εντός του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις σας.
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς σας (σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 παρ.1
του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις σας.
6. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο µε έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την υποβολή του.
7. Απόσπασµα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, σχετικά µε τη σύνθεση του ∆.Σ. σε
περίπτωση Ανωνύµων Εταιρειών.
8. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων µε έκδοση έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του.
9. Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ότι δεν έχει επέλθει καµία
µεταβολή στην εταιρεία µε ηµεροµηνία σύνταξης µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
10. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήµατος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ µπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονοµικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του
πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει).
11. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως
σε εκκαθάριση. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού
λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αρµοδίως
υπογεγραµµένη.
9. Τρόπος Πληρωµής –Κρατήσεις
Η τιµολόγηση θα γίνεται ανά µήνα και η πληρωµή του προµηθευτή θα πραγµατοποιείται εντός
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη του τιµολογίου, την έκδοση από την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, µε προϋπόθεση την προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία.
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Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού
εντάλµατος από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου.
• Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µετά την οριστική εκτέλεση των
υπηρεσιών.
• Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
• Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παραλαβή των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).
• Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).
• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το
Νοσοκοµείο.
• Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα
γίνονται δεκτές.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούµενος ισχύει.
•

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών, γίνει η
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές
υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, από τα συµβαλλόµενα µέρη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

Άρθρο 1: Εισαγωγή
Το παρόν γίνεται για τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών ενός (1) θερµαστή
(Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας,) για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας των
Κεντρικών Λεβητοστασίων παραγωγής ατµού και θερµού νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων»
για δώδεκα (12) µήνες. Αναλυτικά, η παροχή υπηρεσιών ενός (1) θερµαστή (Μηχανικού
Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας) αφορά τις κάτωθι εγκαταστάσεις:
1.1 Συστήµατα Παραγωγής Ατµού και Θερµού Νερού
1.1.1 Παραγωγή Ατµού και Θερµού Νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων»
Οι βασικές εγκαταστάσεις κεντρικής παραγωγής ατµού και θερµού νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήµων» που οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ενός (1) θερµαστή (Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης
Ειδικότητας), ο Ανάδοχος είναι οι κάτωθι:
o ∆ύο (2) Ατµολέβητες χαµηλής πίεσης, 0,5 barg, για παραγωγή ατµού.
o Τρεις (3) Ατµογεννήτριες υψηλής πίεσης, 12 barg, για παραγωγή ατµού.

Άρθρο 2: Περιγραφή εγκαταστάσεων Κεντρικής Παραγωγής Ατµού
και Θερµού Νερού
Το παρόν άρθρο περιγράφει συνοπτικά τις εγκαταστάσεις κεντρικής παραγωγής ατµού και θερµού
νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων».
Το Παράρτηµα I αναφέρει τα συστήµατα Κεντρικής Παραγωγής Ατµού και Θερµού Νερού, τα
οποία οφείλει ο Ανάδοχος να συντηρεί στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης που
αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

2.1 Εγκαταστάσεις παραγωγής ατµού και θερµού νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων»
Ο Πίνακας 1 περιγράφει συνοπτικά τις εγκαταστάσεις Κεντρικής παραγωγής ατµού και θερµού νερού του
Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων».
Πίνακας 1. Περιγραφή εγκαταστάσεων Κεντρικής Παραγωγής Ατµού και Θερµού Νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήµων».

ΧΩΡΟΣ
Κεντρικό Λεβητοστάσιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Κεντρικό Λεβητοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στο Υπόγειο του
Κτιρίου του Υποσταθµού Μέσης και Χαµηλής Τάσης, περιλαµβάνει
όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ατµού χαµηλής
και υψηλής πίεσης, ο οποίος χρησιµοποιείται για την θέρµανση και
τα ζεστά νερά χρήσης του Κεντρικού Κτιρίου και του
Παθολογοανατοµικού Κτιρίου, για την αποστείρωση και για τα
µαγειρεία. Συνοπτικά περιλαµβάνει τα κάτωθι:
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Τους δύο (2) Ατµολέβητες χαµηλής πίεσης.
Ατµολέβητας PROODOS χαµηλής πίεσης, 0,5 barg, 1209
kW, 1600 kg/h.
o Ατµολέβητας ΖΩΓΡΑΦΟΣ χαµηλής πίεσης, 0,5 atü, 0,6
Gcal/h, ~1000kg/h.
o Τους κεντρικούς συλλέκτες προσαγωγής ατµού.
o Ο συλλέκτης προσαγωγής ατµού χαµηλής πίεσης λαµβάνει
την ατµοπαραγωγή από τους ατµολέβητες χαµηλής πίεσης
και τη διανέµει στους εναλλάκτες ατµού-νερού που
βρίσκονται στους τρεις θερµικούς υποσταθµούς και στα
µαγειρεία.
o Ο συλλέκτης προσαγωγής ατµού υψηλής πίεσης λαµβάνει
την ατµοπαραγωγή από τις ατµογεννήτριες µέσω
υποβάθµισης της πίεσης, από 12bar σε 6bar. Ο συλλέκτης
προσαγωγής ατµού υψηλής πίεσης είναι συνδεδεµένος µε
τον συλλέκτη προσαγωγής ατµού χαµηλής πίεσης µέσω
µειωτών πιέσεως ατµού.
o Το θερµοδοχείο συµπυκνωµάτων, το οποίο συγκεντρώνει
τα συµπυκνώµατα από τους τρεις θερµικούς υποσταθµούς,
καθώς και από τις ατµοπαγίδες σε διάφορα σηµεία του
δικτύου διανοµής ατµού.
o Το τοπικό δίκτυο διανοµής ατµού, φυσικού αερίου,
συµπυκνωµάτων, στρατσωνισµού, τις αντλίες, τις βάνες
αποµόνωσης, τα φίλτρα, τους ατµοφράκτες, τα
αντεπίστροφα, τα µετρητικά όργανα κ.λπ.
o Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρολογικός πίνακας,
αυτοµατισµοί, γραµµές τροφοδότησης, το σύστηµα και τα
όργανα αυτοµατισµού κ.λπ.).
Το Λεβητοστάσιο Ατµογεννητριών, το οποίο βρίσκεται στον
περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου, πίσω από το Κεντρικό
Κτίριο, περιλαµβάνει όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και
διανοµής ατµού υψηλής πίεσης, ο οποίος χρησιµοποιείται για τα
πλυντήρια, την αποστείρωση και συµπληρωµατικά για τη
θέρµανση και τα ζεστά νερά χρήσης του Κεντρικού Κτιρίου και του
Παθολογοανατοµικού Κτιρίου. Συνοπτικά περιλαµβάνει τα κάτωθι:
o Τις τρεις (3) Ατµογεννήτριες υψηλής πίεσης.
o Ατµογεννήτρια PROODOS υψηλής πίεσης, 13barg, 1512
kW, 2000 kg/h.
o Ατµογεννήτρια LEVITOMECHANIKI υψηλής πίεσης, 14
barg, 1022 kW, 1600 kg/h.
o Ατµογεννήτρια LEVITOMECHANIKI υψηλής πίεσης, 14
barg, 1022 kW, 1600 kg/h.
o Το θερµοδοχείο συµπυκνωµάτων, το οποίο συγκεντρώνει
τα συµπυκνώµατα από τα πλυντήρια, καθώς και από τις
ατµοπαγίδες σε διάφορα σηµεία του δικτύου διανοµής
ατµού.
o Το τοπικό δίκτυο διανοµής ατµού, φυσικού αερίου,
συµπυκνωµάτων, στρατσωνισµού, τις αντλίες, τις βάνες
αποµόνωσης, τα φίλτρα, τους ατµοφράκτες, τα
αντεπίστροφα, τα µετρητικά όργανα κ.λπ.
o Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρολογικός πίνακας,
αυτοµατισµοί, γραµµές τροφοδότησης, το σύστηµα και τα
όργανα αυτοµατισµού κ.λπ.).
o
o

Λεβητοστάσιο Ατµογεννητριών
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Άρθρο 3: Περιγραφή συντήρησης εγκαταστάσεων Παραγωγής
ατµού και θερµού νερού
3.1 Γενικά
3.1.1 Νοµοθεσία
Όλες οι συντηρήσεις, εκτός από τα οριζόµενα της παρούσης, θα γίνονται σύµφωνα µε την παρακάτω
ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και όλες τις αναθεωρήσεις και τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί, καθώς
και όποιο άλλο σχετικό ισχύοντα νόµο που εκ παραδροµής έχει παραληφθεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
o ΦΕΚ 264/Β/15.04.93
o ΦΕΚ 328/Β/06.05.93
o Β∆ 277/1963
o Β∆ 04/1955
o ΦΕΚ 236/Β/26.03.97
o ΦΕΚ 963/Β15.07.03
o ΦΕΚ 2656/Β/28.09.2012
Τέλος, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η καλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων και αφετέρου η διατήρηση των εν ισχύ εγγυήσεων των εγκαταστάσεων.
3.2 Κάλυψη βάρδιας επίβλεψης συστηµάτων παραγωγής ατµού για το Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήµων»
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την κάλυψης µίας βάρδιας για το Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήµων» µε απασχόληση µε άτοµα ειδικότητας Μηχανικών Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, οι
οποίοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα κατά νόµο προσόντα.
3.2.1Ωράριο βαρδιών
Ως βάρδιες νοούνται τρεις οκτάωρες βάρδιες καθηµερινά, ∆ευτέρα έως και Κυριακή, για πέντε (5)
ηµέρες, εντός του 24ώρου (5.00’-13.00’, 13.00’-21.00’ και 21.00’-5.00’) για το χρονικό διάστηµα του ενός
(1) µήνα, ήτοι συνολικά 30 ηµέρες, που αντιστοιχούν σε 22 συνολικά οκτάωρες βάρδιες, τις οποίες θα
καλύπτει ο Ανάδοχος µε το αντίστοιχο προσωπικό ως κάτωθι:
Πίνακας 2. Αριθµός βαρδιών επίβλεψης συστηµάτων παραγωγής ατµού για το Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων».

Βάρδια

Αριθµός Βαρδιών

5.00’-13.00’

14

13.00’-21.00’

8

1

21.00’-5.00’

-

ΣΥΝΟΛΟ

22

Στο πρόγραµµα των βαρδιών του Νοσοκοµείου εντάσσεται και το υπάρχον µόνιµο προσωπικό για την
κάλυψη των υπολειπόµενων βαρδιών.
Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει γνώση του µηνιαίου προγράµµατος απασχόλησης, το οποίο θα του
κοινοποιείται µε ταχυδροµείο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και θα φροντίζει για την πιστή εφαρµογή του.
Σε περίπτωση απουσίας ενός εργαζοµένου, ο Ανάδοχος θα φροντίζει να τον αντικαθιστά, καλύπτοντας
τη βάρδια µε άλλον εργαζόµενο µε τα ίδια προσόντα και ενηµερώνοντας εγγράφως την Τεχνική
Υπηρεσία.
Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την οριζόµενη από την κείµενη
νοµοθεσία άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σωµατική ασφάλεια του προσωπικού του. Επίσης θα είναι
υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των ωραρίων και την πλήρη ενηµέρωση των βιβλίων συντήρησης, που
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
3.2.2 Ηµερολόγιο λειτουργίας

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά ώστε το προσωπικό του να τηρεί ηµερολόγιο λειτουργίας
για κάθε ατµολέβητα και ατµογεννήτρια, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Υ.Α. οικ. 10735/651/2012 (ΦΕΚ
1

Σε περίπτωση που χρειαστεί βραδινή βάρδια θα αφαιρεθεί από το σύνολο των απογευµατινών βαρδιών.
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2656/Β΄/28-9-2012). Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µετρήσεις και
ενδείξεις από τους ατµολέβητες και τις ατµογεννήτριες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εκάστοτε
κατασκευαστή.
Επίσης θα αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία για κάθε ατµολέβητα και ατµογεννήτρια:
o Ηµεροµηνία
o Ώρες λειτουργίας
o Πίεση λειτουργίας ατµού
o Σκληρότητα και η Ενεργός Οξύτητα (pΗ) νερού
o Πίεση στην έξοδο της αντλίας τροφοδοσίας νερού
o Θερµοκρασία καυσαερίων και δείκτης αιθάλης
o Πληροφορίες σχετικές µε την καθηµερινή κατάσταση λειτουργίας.
Επίσης θα αναγράφονται τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 9 της Υ.Α. οικ. 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β΄/28-9-2012).
Επιπλέον θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούµενες βλάβες και ανωµαλίες, καθώς και οι εργασίες που
γίνονται για την άρση αυτών, ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται στη σύµβαση.
Τέλος το ηµερολόγιο θα πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο του θερµαστή βάρδιας, να είναι ανά πάσα
στιγµή στη διάθεση των αρµοδίων αρχών και του φορέα πιστοποίησης και να διατηρείται τουλάχιστον
µέχρι τον επόµενο έλεγχο του εκάστοτε συστήµατος.
3.2.3 Εργασίες προσωπικού βάρδιας
Κατά τη διάρκεια της βάρδιας οι εργασίες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το προσωπικό επίβλεψης του
Αναδόχου για τα συστήµατα παραγωγής ατµού είναι οι κάτωθι:
Πίνακας 3. Εργασίες προσωπικού βάρδιας από τον Ανάδοχο.

Εργασίες ανά τετράωρο

Εργασίες σε κάθε βάρδια

Ηµερήσιες εργασίες

Εβδοµαδιαίες εργασίες

Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται ανά
τετράωρο θα πρέπει να είναι οι κάτωθι:
o Εργασίες στρατσώνας ατµολεβήτων και
ατµογεννητριών.
Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται σε κάθε
βάρδια θα πρέπει να είναι οι κάτωθι:
o Έλεγχος
των
υδροδεικτών
των
ατµολεβήτων
o Έλεγχος στάθµης ύδατος στη δεξαµενή
τροφοδοσίας νερού ατµολεβήτων
o Έλεγχος λειτουργίας αντλίας της δεξαµενής
τροφοδοσίας νερού ατµολεβήτων
o Έλεγχος της σκληρότητας του νερού των
αποσκληρυντών του λεβητοστασίου
o Έλεγχος
στεγανότητας
δικτύου
σωληνώσεων.
Οι ηµερήσιες εργασίες που θα πρέπει να
εκτελούνται είναι οι κάτωθι:
o Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών
o Καταγραφή ωρών λειτουργίας ατµολεβήτων
και καυστήρων
o Έλεγχος στεγανότητας αντλιών.
Οι εβδοµαδιαίες εργασίες που θα πρέπει να
εκτελούνται είναι οι κάτωθι:
o Έλεγχος συµφωνίας πιεζοστατών µε
µανόµετρα
o Εναλλαγή λειτουργίας ατµολεβήτων
o
Έλεγχος λειτουργίας εξαρτηµάτων
µείωσης ατµού
o Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού των
δεξαµενών συµπυκνωµάτων
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o
o

Χειροκίνητη δοκιµαστική λειτουργία των
αντλιών των δεξαµενών συµπυκνωµάτων
Έλεγχος θορύβου και στεγανότητας των
αντλιών των δεξαµενών συµπυκνωµάτων.

Το προσωπικό βάρδιας του Αναδόχου θα πρέπει:
o Να έχει αδιάλειπτη παρουσία στο χώρο του Κεντρικού Λεβητοστασίου και του Λεβητοστασίου
Ατµογεννητριών, κατά τη διάρκεια της οκτάωρης βάρδιάς του.
o Να τηρεί το βιβλίο θερµαστών µε υπογραφή τους και υπογραφή του υπεύθυνου Αναδόχου.
o Να παρακολουθεί τα όργανα ένδειξης και γενικά όλη τη λειτουργία των ατµολεβήτων, των
ατµογεννητριών και του δικτύου ατµού εντός των λεβητοστασίων.
o Να επιβλέπει και επιτηρεί τους ατµολέβητες και τις ατµογεννήτριες για την επίτευξη της
σωστότερης λειτουργίας
o Να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας για την επίλυση κάθε
προβλήµατος που τυχόν θα προκύψει και για την απρόσκοπτη λειτουργία των λεβητοστασίων.
o Να έχει συνεχή συνεργασία µε τους υπάρχοντες θερµαστές του Νοσοκοµείου.
o Να εκτελεί όλα τα καθήκοντά τα οποία προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την καλή εκτέλεση όλων των παραπάνω καθηκόντων του προσωπικού
βάρδιας.
3.3 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
o Να µην εναλλάσσει τον θερµαστή (Μηχανικό Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας,), εκτός αν
υπάρχει ανωτέρα βία. Θα παραµένει ο ίδιος τεχνικός που έχει εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία
και έχει εκπαιδευτεί πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανοµής ατµού
εντός των λεβητοστασίων και θα έχει στη διάθεσή του, κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, όλα τα
απαραίτητα εργαλεία ώστε να µπορεί, ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση τυχόν
βλάβης προκύψει.
o Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την
ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες του τις ενέργειες.
o Να αποµακρύνει αµέσως τον θερµαστή (Μηχανικό Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας) εφόσον
κριθεί ακατάλληλος ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται
άπρεπα και να µην επαναχρησιµοποιηθεί για τον εν λόγω έργο. Ο θερµαστής θα απασχολείται,
θα ελέγχεται και θα εντέλλεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. Η
Τεχνική Υπηρεσία, ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο της πλήρους ευθύνης του, ως προς την
επάρκεια του θερµαστή του.
o Να χορηγεί τα προβλεπόµενα µέτρα ατοµικής προστασίας, καθώς και κλίµακες ζώνες ασφαλείας
κ.λπ.
o Να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα εκτελέσουν
εργασίες στις εγκαταστάσεις Κεντρικής Παραγωγής Ατµού και Θερµού Νερού και στις πιθανές
επεκτάσεις του δικτύου ατµού και θερµού νερού, εντός των λεβητοστασίων, ενηµερώνοντάς τους
πλήρως σχετικά µε την κατασκευή και την λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτελώντας όλους τους
αναγκαίους χειρισµούς επί των εγκαταστάσεων προκειµένου να διευκολυνθεί η καλή και ταχεία
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.
o Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που
έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες.
o Να διαθέτει έµπειρο, ικανό και αδειούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, όπως
προβλέπεται από τη Νοµοθεσία.
o Να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα καλύπτει τον θερµαστή.

Άρθρο 4: Όροι ∆ιαγωνισµού
4.1 Τεχνική Προσφορά
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι
διατυπωµένη µε σαφήνεια και πλήρως δικαιολογηµένη.
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4.1.1 Γνώση τοπικών συνθηκών
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση τη θέση των εγκαταστάσεων,
των χώρων, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σηµερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού)
κατάστασης των εγκαταστάσεων και να ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη
κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην
εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση που έχει
λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία πριν το διαγωνισµό.
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διαθέτει και να επισυνάψει µαζί µε
την προσφορά του, τη βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών που έλαβε από την Τεχνική Υπηρεσία.
4.1.2 Απόδειξη εµπειρίας
Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να προσκοµίσει στην προσφορά του
πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας συντήρησης/επισκευής αντίστοιχων εγκαταστάσεων, εκδιδόµενα
από την εκάστοτε αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία που είχε την ευθύνη επίβλεψης της
συντήρησης ή εκτέλεσης εργασιών αντίστοιχου µεγέθους εγκαταστάσεων, και πέραν της τριετίας
για καλύτερη αξιολόγηση (π.χ. τιµολόγια, συµβάσεις συντήρησης/εκτέλεσης έργων, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης κ.λπ.).
Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να προσκοµίσει στην προσφορά του τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποιηµένη εµπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών του Μηχανικού
ΠΕ.
Το Νοσοκοµείο θέλει να βεβαιωθεί ότι οι εταιρείες που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό θα έχουν
αποδεδειγµένα εµπειρία, τεχνογνωσία και υποδοµή ικανή για την ανάληψη της παρούσας.
Το Νοσοκοµείο έχει κάθε λόγο να ζητήσει όποιες διευκρινίσεις κρίνει αναγκαίες στην φάση αξιολόγησης
των υποβαλλόµενων τεχνικών προσφορών, ώστε να αξιολογήσει σωστά τους συµµετέχοντες και να
διασφαλίσει το συµφέρον του.
4.1.3 Υπεύθυνες δηλώσεις
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, επί ποινή
απορρίψεως, τις κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις:
o Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι: έχει την τεχνογνωσία για την επίβλεψη των υπόψη εγκαταστάσεων.
o Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι: θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος το οποίο προέρχεται από υπαιτιότητα του θερµαστή
του.
o Υπεύθυνη ∆ήλωση ορισµού: Τεχνικού Ασφαλείας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη
Νοµοθεσία.
4.1.4 Προσωπικό- Απαραίτητα προσόντα
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή απορρίψεως, το παρακάτω µόνιµο ή
συνεργαζόµενο προσωπικό (ως εξωτερικό συνεργάτη):
o Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. Προς απόδειξη των
προαναφεροµένων, ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλλει στον τεχνικό φάκελο της
προσφοράς του, αντίγραφο της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόµενο από τους
τίτλους σπουδών του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σε περίπτωση µη υποβολής των
προαναφεροµένων η προσφορά θα απορρίπτεται.
o Έναν (1) Μηχανικό Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να
εκτελέσει βάρδια θερµαστή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παραγράφου 0. Προς απόδειξη
των προαναφερόµενων, ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλλει στον τεχνικό φάκελο της
προσφοράς του, αντίγραφο της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας ή υπεύθυνη δήλωση
αποκλειστικής συνεργασίας µε εξωτερικό συνεργάτη για το συγκεκριµένο έργο συνοδευόµενο
από τις αντίστοιχες άδειες και πιστοποιητικά. Σε περίπτωση µη υποβολής των
προαναφερόµενων η προσφορά θα απορρίπτεται.
Ο Ανάδοχος, ως προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα πρέπει, για κάθε έναν από το
προσωπικό που θα διαθέσει και θα απασχοληθεί στην εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων, να
υποβάλει συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα, συνοδευόµενο από ακριβή αντίγραφα των αδειών και των
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, από τις οποίες να προκύπτει το αντικείµενο απασχόλησης και ο χρόνος
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εµπειρίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση επιβεβαίωσης των προσόντων τους και αποδοχής των
καθηκόντων τους που απορρέουν από την παρούσα.
4.1.5. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν και να καταθέσουν στην προσφορά τους τα
κάτωθι διεθνή πρότυπα:
•
•
•

ISO 9001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας)
ISO 45001 (Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας)
ISO 14001 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης)

4.2 Οικονοµική Προσφορά
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει οικονοµική προσφορά, επί ποινή απορρίψεως,
η οποία θα πρέπει να είναι διατυπωµένη µε σαφήνεια. Οι τιµές που θα αναγραφούν στην Οικονοµική
Προσφορά θα αφορούν τη µηνιαία αποζηµίωση του Αναδόχου σε Ευρώ (€), µε και χωρίς Φ.Π.Α., για την
εκτέλεση όσων περιγράφονται στην παρούσα.
Θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη η Οικονοµική Προσφορά, στην οποία δεν προκύπτουν µε
σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές.
4.2.1 Υπεύθυνες δηλώσεις
Ο εκάστοτε ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να καταθέσει στην οικονοµική προσφορά του, επί ποινή
απορρίψεως, τις κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις:
o Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι: κατά τον υπολογισµό της τιµής, έλαβε υπόψη όλες τις συνθήκες
εκτέλεσης των εργασιών που αναλαµβάνει µε την παρούσα ∆ιακήρυξη και εγγυάται την ακρίβεια
του σχετικού προϋπολογισµού του και ότι επιπλέον παραιτείται ανεπιφύλακτα απ’ όλα τα
δικαιώµατά του για αναπροσαρµογή τιµών ή λύση της Σύµβασης που προκύπτουν από τα
Άρθρα 178, 179, 422, 696, 697 και ειδικά του Άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι θεωρεί τον
κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ενδεχόµενο και τον αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 5: Ευθύνες Αναδόχου
5.1 Γενικές ευθύνες
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα και εν γένει
υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, των
ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα
παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των εργασιών προβλέπονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκοµείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος
του εξαιτίας των παραπάνω, να καταβάλει στο Νοσοκοµείο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν
να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την
υπεράσπιση του Νοσοκοµείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται
εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του
Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το Νοσοκοµείο για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει
από τους παραπάνω όρους.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των ∆ικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβληµα λειτουργίας
των εγκαταστάσεων του αντικειµένου της σύµβασής του που µπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές
ευθύνες, καθώς και έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω µη σωστής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων από ασθενείς ή εργαζόµενους του Νοσοκοµείου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
που απορρέουν από την παρούσα ∆ιακήρυξη, το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα, ύστερα από έγγραφη
προειδοποίηση, να παίρνει για λογαριασµό του και µε δαπάνες του κάθε µέτρο που θα κρίνει αναγκαίο
για την προστασία του προσωπικού εργασιών, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει
οποιανδήποτε αποζηµίωση ή παράταση της προθεσµίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να
µειώνεται καθόλου η ευθύνη του που απορρέει από την Σύµβαση αυτή.
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Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται µε µεγάλη επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε να µην
προκύπτουν ρύποι από τις εργασίες που εκτελεί. Η αποκοµιδή όλων των άχρηστων (µετά από υπόδειξη
της Τεχνικής Υπηρεσίας) που προκύπτουν από εργασίες του Αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη του
ιδίου και είναι υποχρεωτική.
Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσης σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή
τρόπο τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκόµενων στους χώρους του
Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για
την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.
Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως
απαραίτητη και δεν µπορεί επ’ ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις και αφού πάρει την έγκριση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων
αυτών, καθώς και όποιου αποτελέσµατος προκύψει από αυτά.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις µε τα απαιτούµενα για
κάθε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου δικά του εργαλεία συσκευές και µέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και µέσα
πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν και να είναι σε καλή
κατάσταση ώστε αφενός µεν να µην δηµιουργούν κινδύνους ατυχηµάτων στο προσωπικό του Αναδόχου,
σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις και αφετέρου να εντοπίζονται άµεσα και µε σωστό τρόπο τα
προκύπτοντα προβλήµατα ή δυσλειτουργίες των εγκαταστάσεων.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και µέσων
τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οποιαδήποτε
απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Νοσοκοµείου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόµους για την εργασία (εργατική Νοµοθεσία), τις
αµοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κ.λπ.
και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από
αυτές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς
φορείς και προς κάθε τρίτο.
Το Νοσοκοµείο δια της επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησης της παρούσης σύµβασης, αλλά και δια
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει σε εργαζόµενο του Αναδόχου
να εργασθεί, εάν ο Ανάδοχος δεν αποδείξει ότι ο εργαζόµενος είναι ασφαλισµένος.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να
είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε
στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις.
Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε κάθε
θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες.
5.2 Τήρηση νόµων και αστυνοµικών διατάξεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους
Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις ή ∆ιαταγές καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε
∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε
τρόπο για τον Ανάδοχο ή και τις εργασίες του.
Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί του Νόµους κλπ υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στο
Νοσοκοµείο τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών και έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας
κλπ.
5.3 Λοιπές ευθύνες
Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καµία πρόσθετη οικονοµική απαίτηση του
Αναδόχου, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί και που θα οφείλονται σε πληµµελή εκτέλεση
εργασιών του.
Η ευθύνη του Αναδόχου για όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εκτείνεται µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης οριστικής ισχύος της Σύµβασης και των πιθανών παρατάσεων αυτής.
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Άρθρο 6: Λοιποί συµβατικοί όροι
6.1 Αµοιβή
Το ποσό που αναγράφεται στην Οικονοµική Προσφορά (βλ. Άρθρο 4, Παράγραφος 0) αποτελεί την
πλήρη και ολοσχερή αποζηµίωση του Αναδόχου για όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες
που θα παράσχει και προβλέπονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, και θα αποτελέσει βάση της παρούσης
σύµβασης καθώς και για την εν γένει αµοιβή του.
6.2 Καταγγελία σύµβασης
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιανδήποτε όρο ή συµφωνία της παρούσας ∆ιακήρυξης, που
όλοι τους ρητά συµφωνούνται ως εξ' ίσου ουσιώδεις, υποχρεούται να αποζηµιώσει το Νοσοκοµείο για
κάθε ζηµιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί το Νοσοκοµείο από την αιτία αυτή. Για κάθε τέτοια
παράβαση, εκτός από το δικαίωµα του Νοσοκοµείου να καταγγείλει την παρούσα ∆ιακήρυξη και να
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, πράγµα το οποίο δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία, καταπίπτει υπέρ του
Νοσοκοµείου η εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε ζηµία, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης.
6.3 Κυρώσεις
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και καλή λειτουργία των συντηρουµένων εγκαταστάσεων,
εφόσον ο Ανάδοχος αθετήσει οποιανδήποτε όρο αυτής ή δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές
του υποχρεώσεις ή για οποιανδήποτε λόγο διακόψει το έργο της παρούσας, το Νοσοκοµείο δύναται να
προβεί σε:
o Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
o Να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει σε άλλον που συµµετείχε στον ∆ιαγωνισµό, ή
Άνευ ∆ιαγωνισµού σε άλλον Ανάδοχο της κρίσης του, την περάτωση του έργου της παρούσης.
Κάθε δαπάνη που θα προκύπτει από τις ανωτέρω ενέργειες του Νοσοκοµείου λόγω αντισυµβατικής ή
αντιθέτου προς τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, συµπεριφοράς του Αναδόχου, θα καταλογίζεται
σε βάρος αυτού και θα καταπίπτει ανάλογα από την µηνιαία αµοιβή του, και όταν αυτή δεν επαρκεί ή σε
περίπτωση έκπτωσής του, το ποσό θα εισπραχθεί µε τις περί εισπράξεων των ∆ηµοσίων εσόδων
∆ιατάξεις.
Οι προβλεπόµενες κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, χωρίς καµία
δικαστηριακή µεσολάβηση.
6.4 Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, εάν δεν κάνει
γνωστό εγγράφως στο φορέα τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία µέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από τότε που συνέβησαν αυτά τα οποία προξένησαν την αδυναµία του για την ολική ή
µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα
νόµιµα δικαιώµατα που προκύπτουν από αυτή.
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Παράρτηµα I – Κατάλογος συστηµάτων παραγωγής ατµού
και θερµού νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων»
Στο Παράρτηµα I, παρουσιάζονται συνοπτικά τα Συστήµατα Παραγωγής Ατµού και Θερµού
Νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων», τα οποία ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να
συντηρεί, στα πλαίσια της παρούσας ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τις εργασίες συντήρησης,
όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Ατµού και Θερµού Νερού
του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων».

2

3

4

5

Κατασκευαστής

Μοντέλο

Τύπος

Θερμική Ισχύς (kW)

Χώρος
Τοποθέτησης

Χώρος
Τροφοδοσίας

Κατασκευαστής
Καυστήρα

Μοντέλο Καυστήρα

Έτος Κατασκευής
Καυστήρα

Τύπος Καυστήρα

Ισχύς Καυστήρα
(kW)

1

Έτος Κατασκευής

Α/Α

Πίνακας 4. Κατάλογος Συστηµάτων Ατµού και Θερµού Νερού του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων».

1975

Δ.
ΖΩΓΡΑ
ΦΟΣ
Α.Ε.

-

Ατμολέβη
τας

697,8

Κεντρικό
Λεβητοστάσιο

Θερμικοί
Υποσταθμοί,
Μαγειρεία

WEISHAUPT

GL5/1-D
- ZD

2005

Μικτής
Καύσης

1000

2010

2004

2004

2004

PROOD
OS

PROOD
OS

LEVITO
MECH
ANIKI

LEVITO
MECH
ANIKI

PSB

QB

Ατμολέβη
τας

Ατμογενν
ήτρια

SGL
Ατμογενν
1500
ήτρια

SGL
Ατμογενν
1500
ήτρια

1209

1512

1022

1022

RIELLO

RLS 130 348540
1 - 689
T1 DZUU

N/A

Μικτής
Καύσης

1395

RIELLO

RLS 130 348540
1 - 689
T1 DZZQ

N/A

Μικτής
Καύσης

1395

Λεβητοστάσιο
Ατμογεννητρι
ών

Κεντρικό
Λεβητοστάσι
ο, Πλυντήρια,
Αποστείρωση WEISHAUPT
,
Λεβητοστασι
ο ΤΕΠ

RGL7/1DZMD

2005

Μικτής
Καύσης

1750

Λεβητοστάσιο
Ατμογεννητρι
ών

Κεντρικό
Λεβητοστάσι
ο, Πλυντήρια,
Αποστείρωση WEISHAUPT
,
Λεβητοστασι
ο ΤΕΠ

RGL7/1DZMD

2005

Μικτής
Καύσης

1750

Κεντρικό
Λεβητοστάσιο

Θερμικοί
Υποσταθμοί,
Μαγειρεία

Λεβητοστάσιο
Ατμογεννητρι
ών

Κεντρικό
Λεβητοστάσι
ο, Πλυντήρια,
Αποστείρωση
,
Λεβητοστασι
ο ΤΕΠ
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) (https://login.eprocurement.gov.gr) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.nikaia-hosp.gr → Προµήθειες → ∆ιακηρύξεις
διαγωνισµών).
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ.
Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και στα τηλέφωνα
213-2077407.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ
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