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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130

Α∆Α: 72ΗΘ46907Ο-3ΞΓ
Α∆ΑΜ: 17PROC001848410
Μυτιλήνη 23-08-2017
Αρ. Πρωτ.13269

Email:bostaniopr@yahoo.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 16η /13-7-2017
θέµα 32ο) απόφασης ∆Σ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την συντήρηση του συνόλου των
ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου (CPV 50750000-7).
Προϋπολογισµός δαπάνης
45.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου
Φ.Π.Α. 17%.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 5/9/2017
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται ο κ Τσολάκης
Παναγιώτης τηλ. 2251351356.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της
∆ιακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη
∆ιαύγεια.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 72ΗΘ46907Ο-3ΞΓ
Α∆ΑΜ: 17PROC001848410

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 23-08-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13269

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 36 /2017
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ: Συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων
του Νοσοκοµείου.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ηµεροµηνία
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ αποστολής
για
ανάρτηση
στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

23-8-2017

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον
ηµερήσιο
τύπο

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στο ΦΕΚ

25-8-2017

--------------

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10

Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»
Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).»
Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.
Το Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Την υπ’ αριθµ. απόφαση 16η/13-7-2017 (θέµα 32ο) απόφαση ∆.Σ. του Γεν.
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης
Την υπ’αριθµ.11086/6-7-2017 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα
µε το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.
Την µε Α.Π. 5903/9-8-2011 Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύµφωνα µε την οποία δόθηκε
η δυνατότητα από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007

2

(Νοσοκοµεία) για συγκεκριµένες προµήθειες υλικών και υπηρεσιών να
προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και µέχρι του ποσού των
45.000,00€ χωρίς προηγούµενη έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση συντήρησης του
συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου για ένα έτος.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 12 τουλάχιστον ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ∆ιαύγεια και
στον Ελληνικό Τύπο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν
δακτυλογραφηµένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα µε αντίγραφα, σύµφωνα µε
τους όρους της διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ιαγωνισµός

Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ( € )

Αντικείµενο

Συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων του
Νοσοκοµείου για ένα έτος.

Χρόνος Παράδοσης

Τµηµατικά µετά από την
έγγραφη παραγγελία του Νοσοκοµείου

Τόπος Παράδοσης

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Γραφείο Προµηθειών
Ηµερ. 5/9/2017
Ώρα: 10.00

Προθεσµία Υποβολής
Προσφορών
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Προϋπολογισµός που βαρύνει

Ηµερ. 4/9/2017
Ώρα: 14.30
45.000,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.
Τακτικός Προϋπολογισµός

Νόµισµα

ΕΥΡΩ

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

120 ηµέρες

Αναθέτουσα αρχή και
Αρµόδιος υπάλληλος για
Πληροφορίες

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Τσολάκης Παναγιώτης
τηλ. 2251351356
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
•

Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

•

Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο
κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών, όταν δεν υπάρχει
αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση.

•

Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι
τεχνικές προσφορές καθώς και τα δείγµατα (όπου ζητούνται) όλων των
εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι αποδεκτά , θα γίνεται
παράλληλα την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού αποσφράγιση και των
οικονοµικών προσφορών(άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016) προκειµένου να
εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των
διαγωνισµών.

•

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα
πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού
διαγωνισµού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) µέσα στον οποίο
τοποθετούνται τρείς επί µέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, µε
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριµένα:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισµένος
φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει τα
δικαιολογητικά Συµµετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόµενα
στην παρ.2 του άρθρου 79 τουΝ.4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψηφίου Νοµικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν
µε αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος
φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει
στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του
Υποψήφιου Προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του
Ν.4412/2016 και τη συµµόρφωση στις απαιτούµενες Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης (µε παραποµπές).
Σηµειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να
περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
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φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός
σφραγισµένος φάκελος) περιλαµβάνει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του Υποψήφιου προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα
υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της
σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας πλέον
Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).
•

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα
απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

•

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

•

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση ∆.Σ., για ορισµένο χρονικό διάστηµα και
συνολικά για ένα χρόνο µετά τη λήξη της, προκειµένου να εξαντληθούν
οι συµβατικές ποσότητες.
Το Νοσοκοµείο µε µονοµερή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του κατόπιν απόλυτης και αιτιολογηµένης κρίσης του, διατηρεί το
δικαίωµα λύσεως της σύµβασης. Η διακοπή της σύµβασης θα είναι
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από
κάθε αξίωση ή απαίτηση.

•

Ο προµηθευτής που δεν προέρχεται µέσα στην προθεσµία που του
ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση ∆ιοικητικού
συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισµό Προµηθειών
του ∆ηµοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε µια ζηµία που τυχόν
θα προκύψει εις βάρος του νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύµβασης.
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• Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση
ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του.
• Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.,
ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των
άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι
οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
•

Σε εφαρµογή του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δηµοσίευσης
της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας
αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Γενική Περιγραφή-Αντικείµενο των προδιαγραφών
Αντικείµενο των προδιαγραφών αποτελεί η προληπτική-τακτική και τυχόν
έκτακτη (βλάβες) συντήρηση των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι ήδη εγκατεστηµένοι
και λειτουργούν επί 24ωρης βάσης σε όλα τα κτίρια του Γ. Ν. Μυτιλήνης.
Πιο αναλυτικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Πτέρυγα/τµήµα
α/α

Ανελκυστήρας

Νοσοκοµείο

1

Ασθενοφόρος Νο1

Κτίριο Ν1

2

Ασθενοφόρος Νο1

Κτίριο Ν2

3

Ασθενοφόρος Νο 2

Κτίριο Ν2

4

Ασθενοφόρος Νεκροτοµείου

Κτίριο Ν2

5

Ατόµων/Ασθενοφόρος Νο1

Κτίριο Ν5

6

Ατόµων/Ασθενοφόρος Νο2

Κτίριο Ν5

7

Ακαθάρτων

Κτίριο Ν5

8

Αποστειρωµένων

Κτίριο Ν5/Κλίβανος

9

Ασθενοφόρος

ΚΠ-Κεντρική Πτέρυγα

10

Ατόµων

ΚΠ-Κεντρική Πτέρυγα

11

Σίτισης

ΚΠ-Κεντρική Πτέρυγα

12

Ατόµων

Ψυχιατρικό Τµήµα

7

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση (βλάβες) όλων
των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου (συνολικά δώδεκα -12-) µε τα απαραίτητα
ανταλλακτικά, όπως και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που ισχύει. Η τακτική
συντήρηση γενικότερα περιλαµβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των
ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων
εξαρτηµάτων

του

ανελκυστήρα,

για

εξακρίβωση

και

εκτίµηση

ανασφαλούς

λειτουργίας, στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα
εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών
διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµη τις
απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη
των βλαβών και των απορυθµίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισµό και τη λίπανση,
όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και
τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας.
Τα τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται σε περιπτώσεις βλάβης ή τακτικής
συντήρησης, δεν συµπεριλαµβάνονται στο κόστος. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει
αιτιολογηµένη

πλήρης

αναφορά/τεχνική

έκθεση,

για

την

αναγκαιότητα

αντικατάστασης τυχόν ανταλλακτικού που απαιτείται, µε την ανάλυση του κόστους
ανά ανταλλακτικό και εργασία, προς έγκριση. Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι
καινούργια, θα φέρουν τις νόµιµες και συµβατές πιστοποιήσεις (σήµανση CE, κλπ).
Το Νοσοκοµείο, διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας των ανταλλακτικών από το
ελεύθερο εµπόριο. Τυχόν µικρούλικα, λιπαντικά, είδη καθαρισµού κλπ βαρύνουν τον
ανάδοχο.

1. Η συντήρηση των ανελκυστήρων και οι γενικότερες υποχρεώσεις του αναδόχουυπεύθυνου συντηρητή, θα πραγµατοποιείται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων και
όρων:
α) ΚΥΑ - αριθµ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/21-12-2005). Αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής
απόφασης µε την οποία συµπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.
32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την
εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
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β) Αριθµ. ΦΑ ́ 9.2/7543/403 (ΦΕΚ 696/3-5-2007)Τροποποίηση διατάξεων της υπ’
αριθµ. οικ Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β ́ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης
περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.
γ) Αριθµ. ΦΑ 9
́ .2 οικ. 14143/720 (ΦΕΚ 1111/4-7-2007) Τροποποίηση διατάξεων
της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ Α ́ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β ́ 1797),
όπως

τροποποιήθηκε

µε

την

κοινή

υπουργική

απόφαση

Φ

Α

́

9.2/7543/403/3.5.2007 (Β ́ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας
των ανελκυστήρων.
δ)

Αριθµ.

οικ.

Φ.Α/9.2/OIK.

28425

(ΦΕΚ

2604/22-12-2008)-Συµπλήρωση

διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των
ανελκυστήρων.
2. Κατ’ εφαρµογή και της σχετικής Νοµοθεσίας η τακτική/προληπτική συντήρηση
ορίζεται σε δυο -2- φορές το µήνα (µια -1- ανά 15 ηµέρες).
3. Το πρόγραµµα για τη συντήρηση διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή
εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις του άρθρου 15
της αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) και σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ΙΙΙ της υπ’ αριθµ. Οικ Φ.9.2/29362/1957/ΦΕΚ 1797/Β/2005).
Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει η πλήρη ενσωµάτωση του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ
81.80 και το πρόγραµµα συντήρησης να περιλαµβάνει τον έλεγχο των κάτωθι
σηµείων:
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4. Τακτικό πρόγραµµα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή
σύµφωνα µε τον πραγµατικό αριθµό συντηρήσεων που έχει συµφωνηθεί µε την
παρούσα διακήρυξη-σύµβαση (δυο -2- /ανά µήνα) για κάθε ανελκυστήρα που έχει
αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόµενες ανά
κατηγορία ανελκυστήρα.
5. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα µπορεί να µη γίνεται καµία συντήρηση
κατά το διάστηµα της διακοπής. Αν όµως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους
τρεις µήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γίνει συντήρηση σύµφωνα µε
την αρχική παράγραφο δηλαδή σύµφωνα µε την §1 του άρθρου 4 της αριθµ. οικ.
Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008). Η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα
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των παραπάνω περιπτώσεων ανακοινώνεται στην αρµόδια υπηρεσία της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης µε τη συµµετοχή του αναδόχου-συντηρητή.
6. Η αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης θα υλοποιείται όλο το 24ωρο, κατόπιν
σχετικής ενηµέρωσης (τηλεφωνικής ειδοποίησης) του αναδόχου – συντηρητή. Ο
µέγιστος χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται σε 60 λεπτά.
7. Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγµατοποιείται άµεσα. Σε περίπτωση δε που
απαιτείται ανταλλακτικό ή εργασία «µεγάλης έκτασης» και τα οποία δεν µπορούν
να πραγµατοποιηθούν άµεσα, εξαιτίας έλλειψης στο νησί ή στην κατασκευάστρια
εταιρία κλπ., ο ανάδοχος-συντηρητής οφείλει να ενηµερώνει την Τεχνική Υπηρεσία
του Νοσοκοµείου και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία µε
την τελευταία, µε σκοπό την ταχεία αποκατάσταση του εµφανιζόµενου
προβλήµατος.
8. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος, για την
ασφάλεια των εξυπηρετούµενων ατόµων, θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία
του και να τοποθετείται µέχρι της επισκευής του, πινακίδες σε όλες τις θύρες µε
την ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». Στις
περιπτώσεις συντήρησης, θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλες τις θύρες πινακίδες,
µε την ένδειξη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
9. Από τον συντηρητή θα τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα
θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, το οποίο θα
βρίσκεται στο Νοσοκοµείο σε ειδικό χώρο που θα υποδείξει η ΤΥ. Στα βιβλία θα
αναγράφονται όλες οι γενόµενες συντηρήσεις, σηµειουµένων και των αντίστοιχων
ηµεροµηνιών, ως και όλες οι βλάβες που εµφανίζονται στους ανελκυστήρες. Το
βιβλίο συντήρησης θα φέρει απαρέγκλιτα την υπογραφή του συντηρητή σε κάθε
συντήρηση, µε τυχόν επισηµάνσεις και σηµειώσεις.

Συνεργεία Συντήρησης

1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και µόνο από
συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη εκ του νόµου άδεια (από
την ∆ιεύθυνση της οικείας Περιφέρειας), έχει καταχωρηθεί στο µητρώο
συντηρητών που τηρεί η ∆ιεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα
και προσωπικό.
2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον έναν συντηρητή/εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ∆΄ ειδικότητας και έναν
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τεχνίτη ηλεκτρολόγο ∆΄ ειδικότητας σύµφωνα µε τις νέες άδειες ηλεκτρολόγων
(Π∆ 108/2013) (σε αντικατάσταση των παλαιότερων αδειών: έναν ηλεκτροτεχνίτη
∆΄ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆΄ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη
∆΄ ειδικότητας). Ο υπεύθυνος συντηρητής µπορεί να δηλώνεται ως µέλος ενός εκ
των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωµα να προΐσταται. Για το λόγο αυτό ο
Ανάδοχος οφείλει στην προσκόµιση της αντίστοιχης άδειας, όπως
προαναφέρθηκε επι ποινή αποκλεισµού.
3. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον
σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση
του συνεργείου συντήρησης.
4. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενηµερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε
όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και
αλλαγής εξαρτηµάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής
οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να
συνδράµει στη διεξαγωγή του. Η τακτική ενηµέρωση/συµπλήρωση των
βιβλίων συντήρησης πραγµατοποιείται µε µέριµνα και ευθύνη του
αναδόχου-υπεύθυνου συντηρητή, όπως και σύµφωνα µε όσα ορίζονται
από την κείµενη νοµοθεσία.

Περιοδικοί έλεγχοι & ∆οκιµές

1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής
κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισµένους
φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της αριθµ. οικ.
Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008). Περιλαµβάνονται όλες οι δοκιµές και
οι έλεγχοι που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα,
όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση
δοκιµαστικών βαρών, και επαναλαµβάνονται κάθε έτος, κατ’ εφαρµογή της αριθµ.
οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008).
2. Οι αναγνωρισµένοι / κοινοποιηµένοι φορείς για την αξιολόγηση συµµόρφωσης –
πιστότητας

των

ανελκυστήρων

κατά

την

έννοια

της

υπ’

αριθµ.

Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν
όλους τους ελέγχους, αρχικούς, περιοδικούς και έκτακτους επανέλεγχους των
ανελκυστήρων και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα παραρτήµατα
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της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 3 της αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008).
3. Ο ανάδοχος-συντηρητής του ανελκυστήρα, υποχρεούται να γνωστοποιεί στο
Νοσοκοµείο τους φορείς ελέγχου, ούτως ώστε το Νοσοκοµείο να επιλέξει τον
φορέα της προτίµησής του και παράλληλα να συνδράµει για την έκδοση των
απαραίτητων πιστοποιήσεων και την διενέργεια των σχετικών περιοδικών ελέγχων
και δοκιµών που απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου, ο ανάδοχος-συντηρητής έχει υποχρέωση
να συνδράµει για την υποβολή αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα
ηµερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην
αρµόδια εκ του νόµου ∆ιεύθυνση, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό
περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισµένου φορέα που θα έχει εκδοθεί.

Ασφάλιση Μετακινούµενων – Προσωπικού συντήρησης/συνεργείου

Ο ανάδοχος µε δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα,
έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος, είτε ατοµικού, είτε οµαδικού,
όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Επίσης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ
νόµους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να αναλαµβάνει τα προβλεπόµενα
µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και για τρίτους, παραµένων προσωπικώς και
απολύτως, µόνο υπεύθυνος αστικός και ποινικός, για κάθε ατύχηµα σε εργαζόµενο
του προσωπικού αυτού ή σε τρίτους.
Είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας, στο προσωπικό του και καλύπτει πλήρως και µε δικά του
έξοδα µισθούς, εργοδοτικές εισφορές, ασφάλιση εργαζοµένων κλπ.

Παραλαβή εργασιών

Με ευθύνη του Νοσοκοµείου και κατ’ εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας που
ισχύει, το Νοσοκοµείο θα ορίσει ανεξάρτητο όργανο (επιτροπή) µε σκοπό την
παρακολούθηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και παραλαβής των εργασιών του
Ανάδοχου. Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται µε ευθύνη της επιτροπής, το
αντίστοιχό πρωτόκολλο διαπίστωσης και παραλαβής εργασιών.
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Ειδικοί όροι

Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και
καθυστερήσει να προσέλθει πλέον της µιας ώρας θα του επιβάλλεται ποινή 150€.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα άνω των δυο (2) εργάσιµων
ηµερών µε υπαιτιότητα του ανάδοχου, δύναται να του υποβληθεί ποινή υπέρ του
Νοσοκοµείου οριζόµενη σε 20% επιπλέον της µηνιαίας αποζηµίωσης του. Επίσης το
Νοσοκοµείο θα έχει όλο το δικαίωµα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο εις βάρος
(οικονοµική επιβάρυνση) του αναδόχου.
Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα εξαιτίας απλής βλάβης θα καταβληθεί
ποινή υπέρ του Νοσοκοµείου οριζόµενη στο ποσό 150 € µετά από εισήγηση της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών για κάθε ανελκυστήρα στην
περίπτωση την οποία ο ανελκυστήρας παραµένει ακίνητος περισσότερο από οχτώ (8)
συνεχείς

ώρες.

Εξαιρούνται

οι

περιπτώσεις

προγραµµατισµένης

περιοδικής

συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθµισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου
µηχανισµού.
Στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει
στο Νοσοκοµείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη
διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.
Ειδικότερα για του Ανελκυστήρες των κτιρίων Ν1 και Ν2 (από α/α 1 έως και
4) και µε δεδοµένο ότι πρόκειται για νέους ανελκυστήρες (κατασκευής και
λειτουργίας έτους 2015), ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει και την εν ισχύ εγγύηση
των εν λόγω ανελκυστήρων του κατασκευαστή/εγκαταστάτη. Πιο συγκεκριµένα, ο
Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστική ευθύνη πλήρους κάλυψης της ισχύουσας
εγγύησης του µηχανήµατος, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστικό οίκο.
∆ηλαδή σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη η οποία δεν αναγνωρίζεται/καλύπτεται
από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος εξαιτίας κακής συντήρησης, υπαιτιότητας
του αναδόχου κλπ., το κόστος εργασιών, επισκευής, µετάβασης, τυχόν µεταφοράς
και ανταλλακτικών και γενικότερα το κόστος αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει
εξολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις όπου δεν
επηρεάζεται η ισχύς της εγγύησης και η επισκευή καλυφθεί πλήρως από την
κατασκευάστρια εταιρεία.
Ο υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη
δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης και δεσµεύεται για την τήρησή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μυτιλήνη σήµερα
µεταξύ αφ΄ ενός του κ.
………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως ∆ιοικητής του Γ.Ν.
Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόµιµα το
Ίδρυµα
και αφετέρου της εταιρείας …………………………………. (δ/νση
…………………………………………………… τηλ.
, ΑΦΜ
) που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον
, συµφωνήθηκαν και
συνοµολογήθηκαν τα παρακάτω :
Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις ………………… για
την προµήθεια ………………………………………………..
η ως άνω
εταιρεία σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………………………..απόφαση του ∆.Σ.
αναλαµβάνει την προµήθεια στο Νοσοκοµείο.
Α)Συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου για ένα έτος.
Β)Τιµή χωρίς ΦΠΑ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω ειδών ή µέρος αυτού
πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίµου
προς το Νοσοκοµείο σύµφωνα Π.∆.4412/2016.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση
ΦΕΚ αριθµ.φύλ.107. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή της
Τράπεζας βάση θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής αφού
προσκοµίσει :
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύµβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιµών
(κωδ.- τιµή µονάδος) την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς σας.
Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές
προδιαγραφές)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις :
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση του
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του
Ν.3846/11.5.2010
- Φόρος προµηθευτών 8%
- Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,10%
- ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
- ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η διάρκεια σύµβασης που είναι για ένα έτος. αµέσως µόλις υπογραφεί
Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο
σχετικό µε το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.

κείµενο

Σε περίπτωση υπογραφής σύµβασης είτε Περιφερειακά είτε από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, το Νοσοκοµείο λύει αζηµίως την σύµβαση πριν από την λήξη αυτής,
χωρίς την συναίνεση του προµηθευτή και χωρίς αυτός να µπορεί να προβάλει καµία
αξίωση έναντι αυτού ή του ∆ηµοσίου.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα
τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία,
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Π.∆.4412/2016 και τον
Ν.2286/95.
Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην από
…………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία µαζί µε την από
…………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος µειοδότη και τη
δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, των
διατάξεων του Νόµου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν µαζί
ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισµού
επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. …………………
εγγυητική
επιστολή
καλής
εκτέλεσης
ευρώ
………………..€
αρ…………Τράπεζα………….ηµερ. έκδοσης………………….
Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.
Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :

( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):

Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#
Εταιρίας

€ # υπέρ της

∆/ΝΣΗ

∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησοµένης συµβάσεως για την
προµήθεια

σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.

∆/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή
σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
(στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που
µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
µήνες.
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