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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε[ΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (      CPV50000000-5)       
(      ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

      Το Γενικό  Νοσοκομείο – Kέντρο Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ  ‘‘περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).

1.3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-
2007).

2. Του  Ν.  3329/2005  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.1. 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).

2.2. 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), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.3. Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την 
ανάπτυξη  βασικών  τομέων  του  εμπορίου  και  της  αγοράς  –  Θέματα  Υπουργείου  Ανάπτυξης» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση 
ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).

2.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

2.5. Του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει. 
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2.6. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το 
άρθρο  πρώτο  του  Ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999). 

2.7. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,  άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων του 
Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  λοιπές  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  199/28-9-1999),  και  ειδικότερα  του 
άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες),  όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο 
αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

2.8. Του  Ν.  2198/1994  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  43/22-3-1994),  και  ειδικότερα  του  άρθρου  24 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις).

2.9. Του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007). 

2.10. Της  υπ’  αριθ.  18130/11-7-2007  απόφασης  του  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός 
ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερήσιων  και 
εβδομαδιαίων  τοπικών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών  εντός  των  νομών  Αττικής  και 
Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007). 

2.11. 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). 
    1.16.           Του Ν. 3981/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις»
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Με την με  αριθμ. πρωτ. 3567/9-5-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585 Β/10-5-2012), εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα  Προμηθειών  Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  του  έτους  2012,  των  Μονάδων  του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
2. Με την με αριθμ. πρωτ. 5805/8-8-2012 (ΦΕΚ 2309 Β/8-8-2012) απόφαση του Υφυπουργού 
Υγείας  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  εξουσιοδοτούνται  οι  Διοικητές  των  Υγειονομικών 
Περιφερειών να καθορίσουν το φορέα διενέργειας για τις προμήθειες, που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2012.
3. Την με αρ. πρωτ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Οδηγίες 
εκτέλεσης  και  εφαρμογής  του  Προγράμματος  Προμηθειών  Υγείας  (Π.Π.Υ.Υ.)  έτους  2012, 
πιστώσεις 2012 και 2013». 
4. Την με αρ. πρωτ. 13134/24-5-2013 απόφαση του Δ/κτή  της 2ης ΥΠΕ «Καθορισμός Φορέα 
υλοποίησης  για  την  διενέργεια  διαγωνισμών  για  την  προμήθεια  υλικών  και  υπηρεσιών,  που 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ, του 2012» 
5.  Την αριθμ. 20/27-10-2011 απόφαση  θέμα 9ο του ΔΣ του Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  &  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΝΕΑ (9)  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ    (Όλες οι εργασίες των ανελκυστήρων εκτελούνται σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική  απόφαση σχετικά  με  την  εγκατάσταση,  λειτουργία  και  ασφάλεια  των ανελκυστήρων  – 
(ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005) όπου ρητώς αναφέρεται ¨ Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων 
γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από  
την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Δ/νση  
αυτή  και διαθέτει  τα  κατάλληλα  όργανα¨)  προϋπολογισμού  δαπάνης  105.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο  του Τμήματος Προμηθειών, στις  9 Ιουλίου 2013 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και  ώρα  11:00 π.μ.
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Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier, μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 8/7/2013 ημέρα Δευτέρα.  
 Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου ουδεμία ευθύνη 
φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές  που κατατίθενται  μετά την παραπάνω ημερομηνία  και  ώρα, είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται.

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

       Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 
το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου,  και  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  πριν  την 
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  καθώς  και  απο  την  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στο 
www.limnoshospital.gr. 

ΑΡΘΡΟ 1ον
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π.Δ.60 / 2007) που 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.
Καθένας  που  θέλει  να  λάβει  μέρος  στον  Π.Μ.Δ.  πρέπει  να  καταθέσει  προσφορά  σε  κλειστό 
φάκελο. Η προσφορά θα αποτελείται από δύο επί μέρους προσφορές οικονομική και τεχνική, οι 
οποίες θα είναι σε ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους επί ποινή αποκλεισμού και έξω από το κάθε 
φάκελο θα γράφεται η λέξη  οικονομική  και  τεχνική  προσφορά αντίστοιχα. Εν συνεχεία οι δύο 
κλειστοί φάκελοι θα τοποθετηθούν σε κυρίως φάκελο κλειστό επί ποινή αποκλεισμού όπου θα 
αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία έξω από το φάκελο.
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος της διακήρυξης του διαγωνισμού
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού στην Τεχνική Προσφορά
να προσκομίσουν :
α)    Ακριβές  αντίγραφο  της  Άδειας  συντήρησης    ανελκυστήρων  που  κατέχουν  ,  η  οποία  έχει   
εκδοθεί  από  την  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  ή  από  Υπηρεσία  της 
Περιφέρειας και η οποία θα ισχύει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια ο προσφέρων θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του 
άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν κατατεθεί τα προβλεπόμενα υπό 
του νόμου δικαιολογητικά για την ανανέωση της στην αρμόδια υπηρεσία
β)  Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  έχει  εμπειρία  τα  δύο  (2)  τα  τελευταία  χρόνια  πριν  από  την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε συντήρηση ή εγκατάσταση ανελκυστήρων
Η εν λόγω εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή κατάστασης όπου θα αναγράφονται για τα 
δύο (2)τελευταία  έτη  ,  η  διεύθυνση  του κτιρίου  που βρίσκεται  ο  ανελκυστήρας  ,  η  διάρκεια 
συντήρησης  (  έναρξη,  λήξη)  ,  εάν  πρόκειται  για  συντήρηση η  εγκατάσταση  και  το  είδος  του 
κτιρίου(νοσοκομείο, ξενοδοχείο, πολυκατοικία κ.λ.π).
Η  ακρίβεια  των  ανωτέρω  θα  αποδεικνύεται  είτε  με  προσκόμιση  συμβολαίων  συντήρησης,  ή 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή με συνυποβολή  υπεύθυνης δήλωσης  της παρ 4 του άρθρου 8 
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του Ν 1599/1986,με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή , στην οποία θα 
αναφέρεται η ακρίβεια των αναγραφομένων στοιχείων του προσκομισθέντος πίνακα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι :
1) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης
2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης των οποίων έλαβε 
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση

ΑΡΘΡΟ 2ον
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α)      Για τους δυο (2)  ασθενοφόρους και τους δύο (2)  προσώπων  στη ρεσεψιόν 
 Την  αντικατάσταση  των   ηλεκτρικών  πινάκων    χειρισμού,  με  νέους  πίνακες   που  είναι 
ενσωματωμένοι  με σύστημα INVERTER το οποίο  θα είναι ρυθμισμένο  έτσι ώστε  η ταχύτητα 
καθόδου  να βρίσκεται  στα επιτρεπτά όρια. Με την ολοκλήρωση  των εργασιών  οι ανελκυστήρες 
θα συνεργάζονται  μεταξύ τους προσφέροντας  καλύτερη εξυπηρέτηση  στο κτίριο και μεγαλύτερη 
οικονομία καθώς  αποκλείουμε τις άσκοπες κλήσεις .
   Οι εργασίες   στο κάθε σετ ανελκυστήρων θα περιλαμβάνει :

1. Αντικατάσταση  των πινάκων  χειρισμού με INVERTER.
2. Αντικατάσταση  των κομβιοδόχων  θαλάμου.
3. Αντικατάσταση  των κομβιοδόχων   ορόφων με οροφοένδειξη
4. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής  εγκατάστασης  του φρεατίου
5. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής  εγκατάστασης   του μηχανοστασίου
6. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής  εγκατάστασης   των θαλάμων
7. Αντικατάσταση των προτερματικών  διακοπτών
8. Αντικατάσταση των μαγνητικών  διακοπτών
9. Αντικατάσταση των καλωδίων μανούβρας
10. Αντικατάσταση των κομβιοδόχων   συντήρησης θαλάμου
11. Εγκατάσταση  ηλεκτρονικού συστήματος  υπέρβαρου
12. Εγκατάσταση   ηχητικής  αναγγελίας κλήσεων
13. Εγκατάσταση  περιοριστήρα  διπλής ενέργειας.

  Για την πιο ασφαλή  λειτουργία των ανελκυστήρων  θα εγκατασταθεί  σύστημα αυτόματου 
απεγκλω-βισμού   που  σε  περίπτωση   διακοπής   του  ηλεκτρικού  ρεύματος   κατεβάζει  τον 
θάλαμο στον πλησιέστερο όροφο  και  ανοίγει  αυτόματα  τις  πόρτες,  ώστε να μην υπάρχει 
ταλαιπωρία και φόβος  στους χρήστες των ανελκυστήρων.
Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες
 Στους  υπόλοιπους  ανελκυστήρες  (κουζίνας,  «σκουπίδια»,  ασθενοφόρο   χειρουργείου, 
πλυντήρια, «νοσο-κόμες») θα αντικατασταθούν  μόνο οι αρπάγες ώστε να πιστοποιηθούν και 
αναλυτικά
Επιβατικοί ανελκυστήρες

      Θα γίνει αντικατάσταση :
1. Της Αρπάγης  ακαριαίας  πέδησης σε νέα διπλής  ενέργειας και προοδευτικής  πέδησης. Στην 

περίπτωση αυτή  θα τοποθετηθεί  ειδικό μεταλλικό πλαίσιο στο κάτω μέρος  του σασιού, το 
οποίο θα φορά  τη συσκευή  αρπαγής.

2. Του ρυθμιστή  ταχύτητας  με καινούργιο, ο οποίος θα είναι διπλής  φοράς.
  Ασθενοφόροι  ανελκυστήρες

Θα γίνει  αντικατάσταση:
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2. Αρπάγης  ακαριαίας  πέδησης σε νέα διπλής  ενέργειας και προοδευτικής  πέδησης. Στην 
περίπτωση αυτή    θα  πρέπει   να  γίνει  η  αποσυναρμολόγηση του  παλαιού θαλάμου  ,  θα 
αντικατασταθεί  το  παλαιό  πλαίσιο   ανάρτησης   του  θαλάμου  με  καινούργιο  και  θα 
επανατοποθετηθεί   ο  παλαιός  θάλαμος  .  Το  καινούργιο   πλαίσιο  ανάρτησης   θα  έχει 
τοποθετημένες τις καινούργιες αρπάγες.
Η διαδικασία  αυτή είναι   πιο  περίπλοκη  καθώς  το  ωφέλιμο   φορτίο   του  ασθενοφόρου 
ανελκυστήρα  είναι μεγάλο  και το ειδικό πλαίσιο  δεν μπορεί  να τοποθετηθεί  στο υπάρχον 
σασί, όπως  έγινε  στην περίπτωση  των επιβατικών  ανελκυστήρων.

2. Του ρυθμιστή ταχύτητας με καινούργιο, ο οποίος θα είναι διπλής  φοράς.

Β  )   Συνεργεία Συντήρησης.  
1. Οι εργασίες σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, 
το  οποίο  έχει  την  απαιτούμενη  άδεια  από  την  Διεύθυνση Ανάπτυξης  της  οικείας  Ν.  Α.,  έχει 
καταχωρηθεί  στο μητρώο συντήρησης που τηρεί  η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει  τα κατάλληλα 
όργανα, μέσα και προσωπικό.
2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα 
να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.
3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων     πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν   
ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ 
ειδικότητας. Ο     υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος     ενός εκ των συνεργείων, των   
οποίων έχει δικαίωμα να     προΐσταται.  
4.  Κάθε κινητό  συνεργείο  μπορεί  να πραγματοποιεί μέχρι  εκατόν είκοσι  (120) συντηρήσεις  το 
μήνα.
5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα 
πέντε (45) λεπτά. Ο επικεφαλής του συνεργείου συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο 
νόμιμος  εκπρόσωπός τους  επιβλέπουν  αν  εξαντλείται  το  παραπάνω  χρονικό διάστημα  από  το 
προσωπικό του εν λόγω συνεργείου.
6. Οι συντηρητές που έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις  κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατοχύρωσης 
των  επαγγελματικών δικαιωμάτων,  εφόσον  πραγματοποιούν  και  εγκαταστάσεις,  χρησιμοποιούν 
προσωπικό που δεν απασχολείται στη συντήρηση ή που τυχόν πλεονάζει σε σχέση με τον αριθμό 
των συντηρούμενων  ανελκυστήρων.  Το προσωπικό αυτό  υποχρεωτικά  αποτελείται  μεταξύ  των 
άλλων και  από  έναν  αδειούχο  εγκαταστάτη  Δ΄  ειδικότητας.  Οι αδειούχοι  συντηρητές  Δ’ 
ειδικότητας δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων.

ΑΡΘΡΟ 3ον
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι.  Η τιμή θα δοθεί για το σύνολο των ανελκυστήρων και θα προκύπτει με σαφήνεια, θα είναι 
διαμορφωμένη σύμφωνα με το όπως ζητείται, και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως 
σε Ευρώ συνολικά και για τους εννέα (9) ανελκυστήρες (χωρίς ΦΠΑ, και με ΦΠΑ), επί ποινή 
αποκλεισμού
Η αναγραφή της τιμής, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
2.Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και για τους εννέα (9) Ανελκυστήρες θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα εκ των καταλλήλων με την 
χαμηλότερη τιμή.
3.Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως (παρ. 1 αρθρ. 16 Π.Δ. 118/07).
4.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.  Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια η  προσφερόμενη  τιμή,  η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.Γίνονται δεκτές προσφορές μόνον για το σύνολο της συντήρησης και επισκευής και των έντεκα 
(11)  ανελκυστήρων του Νοσοκομείου

ΑΡΘΡΟ 4ον
Η  αποσφράγιση  και  η  αξιολόγηση  των  προσφορών  (δικαιολογητικά,  τεχνική,  και  οικονομική 
προσφορά) θα γίνει σε ένα στάδιο, την ίδια ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5ον
ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται σύμβαση σε πέντε (5) ημέρες και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 6ον
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

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 (€).
1. Εγγύηση Συμμετοχής
1.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, 
για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%) επί  της  συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.
1.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της 
προσφοράς.  Εγγύηση  με  μικρότερο  χρόνο  ισχύος  δεν  γίνεται  δεκτή  και  έχει  ως  συνέπεια  την 
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
1.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
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 
συνολικής  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 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 υπό- 
κειται 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  (και πρέπει να τα περιέχουν οπωσδήποτε καθώς και τον αριθμό της σύμβασης), 
διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες.

ΑΡΘΡΟ 7ον
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας της συντήρησης θα γίνει από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε
ευρώ  βάσει:  α)  τιμολογίου  του  συντηρητή  β)  πρωτοκόλλου  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής  γ)  Προσκόμιση  από  τον  συντηρητή  φορολογικής  ενημερότητας  και βεβαίωση  μη 
οφειλής στο ΙΚΑ για την προμήθεια άνω των 2.935,00 €. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
Κρατήσεις: Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις :
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1)  1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
1.α) και επ' αυτού 2% χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ,
1.β) 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ,
2)  Ν. 3580/2007 (Υπέρ Ε.Π.Υ.) 2%
3)  φόρος εισοδήματος 8% για εργασία
4)  Κράτηση  υπέρ  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ 
204Α/15-9-2011)  ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ον
Απαγορεύεται η εκχώρηση της συντήρησης σε τρίτον

ΑΡΘΡΟ 9ον
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

-Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 10ον
       

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
    Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν:
           1) Για εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας την Αναθέτουσα Αρχή
            2) Για τοπικές και νομαρχιακές εφημείδες τον Ανάδοχο
   Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  έχει  σταλεί  για  δημοσίευση  στις  εφημερίδες:  1) 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  KAI ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ   2)  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΙΔ.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 3) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  4) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΜΝΟΣ και για 
ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων:

1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
2) Επιμελητηρίου Λέσβου
3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου
4) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου

ΑΡΘΡΟ 11ον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  Οι  διατάξεις  περί  προμηθειών  του  Δημοσίου  ισχύουν  και  καλύπτουν  όσες  περιπτώσεις  η 
παρούσα διακήρυξη παρουσιάζει κενά.

ΑΡΘΡΟ 12ον
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο  προμηθευτής  ως  προς  τη  διακήρυξη  και  τη  σύμβαση  υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  των 
δικαστηρίων της Λήμνου.

Ο Διοικητής των Ενοποιημένων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο 

Μυτιλήνης«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. Λήμνου.   κ.α.α.   
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

8

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ469ΗΖΞ-Ι6Ξ


