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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23Α/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ»

(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ)
ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 45.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

 

Είδος διαγωνισμού Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Κατακύρωσης ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

Ημερομηνία Διενέργειας 02/10/2017

Τόπος Διενέργειας Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(CPV 50720000-8)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

3. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

4. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

5. τις διατάξεις του Ν. 3580/2007, αρ. 10 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και άλλες διατάξεις

6. την υπ αριθμ 19/4-7-2017 Θ. 9ο ΗΔ (ΑΔΑ: 665Ξ4690Ω5-ΦΞΡ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης επανάληψης του

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της συγκεκριμένης υπηρεσίας

7. την υπ αριθμ  24/5-9-2017 θ. 4ο ΗΔ  (ΑΔΑ: 64ΡΟ4690Φ5-Υ76) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης τροποποιημένων

τεχνικών προδιαγραφών

8. την υπ αριθμ 6ΛΡΙ4690Ω5-6ΩΟ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
    

Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ» (CPV: 50720000-8)  έως του ποσού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και όχι πέραν του ενός (1) έτους συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,  σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική 
περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά βάρδια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον Επιτροπής, την 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00 πμ.

Η  ημερομηνία  λήξης  κατάθεσης  των  προσφορών  είναι  η  προηγούμενη  (εργάσιμη)  ημέρα  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού, δηλαδή 29/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών
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αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω

ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν

τους όρους της Διακήρυξης.

4. Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στην  ελληνική  γλώσσα  μέσα  σε  κλειστό  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος)  ο  οποίος  θα

περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη

των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να

προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν – επί ποινή απόρριψης - προσφορά για απλή βάρδια. Η κατακύρωση του

διαγωνισμού θα γίνει στο μειοδότη της βάρδιας Δευτέρα έως Σάββατο 06.00-14.00 και 14.00-22.00. Οι συμμετέχοντες θα

καταθέσουν – επί ποινή απόρριψης - ανάλυση κόστους σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Β.

Γ) Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές

στις οποίες  δεν προκύπτει  με σαφήνεια  η  προσφερόμενη τιμή, ή  που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του  φακέλου  των  τεχνικών  προσφορών  και  των  οικονομικών  προσφορών  μπορεί  να  γίνει  σε  μία  δημόσια

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που

απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. 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 ΦΠΑ.

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων

της διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή

Παραλαβής  και  την  προσκόμιση  των  νομίμων  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο
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πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων,

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Σε κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής: 
α) 4% ή/και 8% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%
δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
ε) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% επί
αυτής όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/16 

14. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

15. Σε περίπτωση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού της Ειδικότητας Θερμαστών από το Νοσοκομείο ή κατακύρωσης αντίστοιχου ενιαίου

διαγωνισμού από την ΕΠΥ ή άλλη αρμόδια αρχή θα λυθεί αυτοδίκαιο η σύμβαση μεταξύ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ, χωρίς

απαίτηση του τελευταίου εκτός της επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί

αμέσως. Σε περίπτωση πρόσληψης θερμαστών ως μόνιμο προσωπικό από το Νοσοκομείο, εάν απαιτηθεί να παραμείνει ένας τεχνικός

του Αναδόχου ή και περισσότεροι, θα μειωθεί αναλογικά η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου.

16. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜ. ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για Την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Βαρδιών Θερμαστών

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών βαρδιών θερμαστών, για
τον χειρισμό και την επιτήρηση λειτουργίας των ατμολεβήτων του Νοσοκομείου, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος και
μέχρις  εξαντλήσεως  του  ποσού  του  προϋπολογισμού.  Κατά  το  χρονικό  αυτό  διάστημα,  ο  Ανάδοχος  θα  είναι
υποχρεωμένος να διαθέτει όσους θερμαστές απαιτούνται (και πάντως όχι λιγότερους από τρεις), πρωί, απόγευμα, ή
νύχτα, πέραν του υπηρετούντος μονίμου προσωπικού του Νοσοκομείου, αναλόγως με τις ανάγκες που θα προκύπτουν
κάθε φορά.

1.2. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται ατμολέβητες, καυστήρες, δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης, θερμοδοχεία,
αντλίες  τροφοδοσίας  λεβήτων,  δίκτυα  σωληνώσεων,  ατμοπαγίδες,  δοχεία  και  αντλίες  συμπυκνωμάτων,  δοχεία  και
αντλίες  στρατσωνισμού,  μειωτές  πίεσης,  συλλέκτες  ατμού,  ηλεκτρικοί  πίνακες  τροφοδοσίας,  λειτουργίας  και
αυτοματισμού. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η εν λόγω εγκατάσταση είναι στο ατμοστάσιο (λεβητοστάσιο παραγωγής
ατμού). Επίσης στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα τα δίκτυα σωληνώσεων, μηχανήματα και εξαρτήματα ατμού που
εξυπηρετούν λειτουργίες του Νοσοκομείου, όπως θέρμανση, πλυντήρια, μαγειρεία, αποστείρωση, ζεστά νερά χρήσης,
κλπ και βρίσκονται μέσα στο χώρο του ατμοστασίου.

1.3. Στο ατμοστάσιο υπάρχουν τρεις ατμολέβητες με τους αντίστοιχους καυστήρες τους, συνολικής παραγωγής
ατμού 11,5 ton/h και συνολικής θερμικής ισχύος 6,8 Gcal/h.

SB1: Ατμολέβητας «ΜΑΣΙΝΑ ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ»,  τύπου SHD-200, ικανότητας ατμοπαραγωγής 2.000 Kg/h,
πίεσης λειτουργίας 10 bar, πίεσης δοκιμής 15 bar, έτους κατασκευής 2001, με αριθμό αρχικής πιστοποίησης 191-01.

BR01: Καυστήρας αερίου Dreizler, τύπου Μ5001, θερμικής ισχύος 3.600 Mcal/h.

SB2: Ατμολέβητας «ΜΑΣΙΝΑ ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ», ικανότητας ατμοπαραγωγής 6.000 Kg/h, πίεσης λειτουργίας
12 atu, πίεσης δοκιμής 16 atu, έτους κατασκευής 1977, χωρητικότητα σε νερό 7,875 m3, χαρακτηριστικό γινόμενο 630,
κατηγορία Α.

BR02: Καυστήρας αερίου Riello, τύπου RLS 190 MZ, θερμικής ισχύος 1.955 Mcal/h.

SB3: Ατμολέβητας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», τύπου K 83 13, ικανότητας ατμοπαραγωγής 3.468 Kg/h, πίεσης λειτουργίας
10 bar, πίεσης δοκιμής 15 bar, έτους κατασκευής 2006, με αριθμό αρχικής πιστοποίησης 16/2006.

BR03: Καυστήρας αερίου Riello, τύπου GI/EMME 2000, θερμικής ισχύος 1.200 Mcal/h.

1.4. Η θερμοϋδραυλική εγκατάσταση ταξινομείται  στην κατηγορία Α, ήτοι για ομάδα τριών ατμολεβήτων, των
οποίων το γινόμενο PS x V (μέγιστη πίεση x όγκος) υπερβαίνει συνολικά τα 40.000 bar.lit.

1.5. Ο χειρισμός και η επιτήρηση της λειτουργίας των ατμολεβήτων θα γίνεται από αδειούχους αρχιτεχνίτες ή
εργοδηγούς  μηχανικούς 4ης ειδικότητας,  2ης ή 3ης βαθμίδας,  ή πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς των ΤΕΙ,
σύμφωνα με το ΠΔ 115/2012.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης βαρδιών θερμαστών, με απασχόληση
όσων ατόμων απαιτούνται  (και πάντως όχι  λιγότερων από τρεις),  οι οποίοι  θα διαθέτουν τα προαναφερθέντα στην
προηγούμενη παράγραφο προσόντα και θα εκτελούν κυκλικές βάρδιες αναλόγως του προγράμματος που θα εκδίδει η
Τεχνική Υπηρεσία, εντός του 24ώρου (πρωί 6.00’-14.00’, απόγευμα 14.00’-22.00’, ή βράδυ 22.00’-6.00’), παράλληλα με
το υπάρχον μόνιμο προσωπικό θερμαστών που υπηρετεί στο Νοσοκομείο.
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2.2.  Ως βάρδιες  της  χειμερινής περιόδου  νοούνται  τρεις  οκτάωρες βάρδιες καθημερινά,  εντός του 24ώρου
(6.00’-14.00’, 14.00’-22.00’ και 22.00’-6.00’), για το χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου, περίπου και
αναλόγως της λειτουργίας της θέρμανσης.

2.3. Ως βάρδιες της θερινής περιόδου νοούνται δύο οκτάωρες βάρδιες καθημερινά, εντός του 24ώρου (6.00’-
14.00’ και 14.00’-22.00’)  για το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου,  περίπου και αναλόγως της
λειτουργίας της θέρμανσης.

2.4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, ή άλλον ΠΕ Μηχανικό κάτοχο γενικής
αδείας, τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος ως προς την εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2.5. 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.

2.6.  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει,  χωρίς  επιπλέον  χρέωση,  να  διαθέτει  το  προσωπικό  του  για  δεκαπέντε
ημερολογιακές ημέρες στο Νοσοκομείο, προς εκπαίδευση και ενημέρωση, σχετικά με την εγκατάσταση του ατμοστασίου
του Νοσοκομείου, χωρίς το χρονικό αυτό διάστημα να προσμετράται στον συμβατικό χρόνο, ήτοι χωρίς χρέωση. Στο
τέλος του δεκαπενθημέρου και πριν την ανάληψη υπηρεσίας οι τεχνικοί του Αναδόχου θα καταθέτουν στην Τεχνική
Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση ότι εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν γνώση των συνθηκών των εγκαταστάσεων.

2.7. Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει γνώση του μηνιαίου προγράμματος απασχόλησης, το οποίο θα του κοινοποιείται με
τηλεομοιοτυπία 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. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά το
προσωπικό του με άλλο, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το Νοσοκομείο.

2.8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ώστε το προσωπικό του να τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας για
κάθε ατμολέβητα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. οικ. 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β΄/28-9-2012). Στο ημερολόγιο
θα αναγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε οκτώ (8) ώρες, μετρήσεις και ενδείξεις από τον
ατμολέβητα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε κατασκευαστή. Επίσης θα αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι
στοιχεία: Ημερομηνία, Ώρες λειτουργίας, Πίεση λειτουργίας ατμού, Σκληρότητα και η Ενεργός Οξύτητα (pΗ) νερού,
πίεση  στην  έξοδο  της  αντλίας  τροφοδοσίας  νερού,  θερμοκρασία  καυσαερίων  και  δείκτης  αιθάλης,  καθώς  και
πληροφορίες σχετικές με την καθημερινή κατάσταση λειτουργίας του ατμολέβητα. 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 από τη σύμβαση. Τέλος το
ημερολόγιο θα πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο του θερμαστή βάρδιας, θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών και του φορέα πιστοποίησης και θα διατηρείται τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο έλεγχο του ατμολέβητα.

2.9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται παραπάνω,
για τον χειρισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας των ατμολεβήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών,
τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών, αλλά και των προδιαγραφών του
ΤΕΕ, του ΕΛΟΠ και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

2.10. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας οι εργασίες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι θερμαστές είναι οι εξής:

2.10.1.  Μηνιαίες  εργασίες:  Έλεγχος  λειτουργίας  ατμοπαγίδων,  Έλεγχος  λειτουργίας  βαλβίδων  ασφαλείας
ατμολεβήτων,  Έλεγχος  θερμοστάτη  της  δεξαμενής  τροφοδοσίας  νερού  ατμολεβήτων,  Έλεγχος  θορύβου  αντλιών,
Έλεγχος και γρασάρισμα αντλιών και ατμοφρακτών.

2.10.2.  Εβδομαδιαίες  εργασίες:  Έλεγχος  συμφωνίας  πιεζοστατών  με  μανόμετρα,  Εναλλαγή  λειτουργίας
ατμολεβήτων, Έλεγχος λειτουργίας εξαρτημάτων μείωσης ατμού, Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού των δεξαμενών
συμπυκνωμάτων, Χειροκίνητη δοκιμαστική λειτουργία των αντλιών των δεξαμενών συμπυκνωμάτων, Έλεγχος θορύβου
και στεγανότητας των αντλιών των δεξαμενών συμπυκνωμάτων.

2.10.3.  Ημερήσιες  εργασίες:  Εναλλαγή  λειτουργίας  αντλιών,  Καταγραφή  ωρών  λειτουργίας  ατμολεβήτων  και
καυστήρων, Έλεγχος στεγανότητας αντλιών.

2.10.4. Εργασίες σε κάθε βάρδια: Έλεγχος των υδροδεικτών των ατμολεβήτων, Έλεγχος στάθμης ύδατος στη
δεξαμενή  τροφοδοσίας  νερού  ατμολεβήτων,  Έλεγχος  λειτουργίας  αντλίας  της  δεξαμενής  τροφοδοσίας  νερού
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ατμολεβήτων,  Έλεγχος της σκληρότητας του νερού των αποσκληρυντών του λεβητοστασίου, Έλεγχος στεγανότητας
δικτύου σωληνώσεων.

2.10.5. Εργασίες ανά τετράωρο: Εργασίες στρατσώνας ατμολεβήτων.

2.11.  Τα  καθήκοντα  του  θερμαστή  θα  διέπονται  από την  κείμενη  νομοθεσία,  όπως περιγράφηκε  παραπάνω.
Επειδή οι ατμολέβητες ανήκουν στην κατηγορία Α η επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και ο χειρισμός τους θα
γίνεται από τεχνικούς των ειδικοτήτων που ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και θα είναι σύμφωνες με το Π.Δ.
115/2012. Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και άδειες των θερμαστών καθορίζονται επίσης από το Π.Δ. 115/2012.

2.12. Επίσης κάθε θερμαστής υποχρεούται:

Να έχει αδιάλειπτη παρουσία στο χώρο του ατμοστασίου, κατά τη διάρκεια της οκτάωρης βάρδιάς του,

Να τηρεί το βιβλίο θερμαστών με υπογραφή τους και υπογραφή του υπεύθυνου Αναδόχου.

Να παρακολουθεί τα όργανα ένδειξης και γενικά όλη τη λειτουργία των ατμολεβήτων και του δικτύου θέρμανσης,

Να επιβλέπει και επιτηρεί τους ατμολέβητες για την επίτευξη της σωστότερης λειτουργίας,

Να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία για την επίλυση κάθε προβλήματος που τυχόν θα
προκύψει και για την απρόσκοπτη λειτουργία του λεβητοστασίου,

Να έχει συνεχή συνεργασία με τους υπάρχοντες θερμαστές του Νοσοκομείου,

Να εκτελεί όλα τα καθήκοντά τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους θερμαστές.

2.13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης, ή και
επίβλεψης  της  καλής  λειτουργίας,  θερμοϋδραυλικών  εγκαταστάσεων  ατμού.  Η  εμπειρία  αυτή  θα  πρέπει  να  έχει
αποκτηθεί  από  ανάλογες  εργασίες  που  έχει  εκτελέσει  σε  μεγάλες  εγκαταστάσεις  την  τελευταία  δεκαετία  και  θα
συνοδεύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

2.14. Επίσης το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει  συνεχή και  αρμονική συνεργασία με το μόνιμο
προσωπικό θερμαστών του Νοσοκομείου και με τις λοιπές ειδικότητες του τεχνικού προσωπικού. Ακόμα θα πρέπει να
συνεργάζεται  αρμονικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου και να ακολουθεί τις υποδείξεις των αρμοδίων
προϊσταμένων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2.15. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την καλή εκτέλεση όλων των παραπάνω καθηκόντων των θερμαστών. Το
προσωπικό  του  Αναδόχου  πρέπει  να  διαθέτει  τουλάχιστον  τριετή  εμπειρία  στην  παροχή  υπηρεσιών  χειρισμού  και
επιτήρησης της καλής λειτουργίας αναλόγων θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων ατμού. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να
αποδειχθεί με αντίστοιχες βεβαιώσεις.

2.16. Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει ομώνυμο ή αντίστοιχο, ανά ειδικότητα, τίτλο IEK, ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου  A' ή B' κύκλου σπουδών,  ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,  ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολών Μαθητείας του
OAEΔ του Ν. 1346/1983, ή άλλο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  ή
πτυχίο ΤΕΙ ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού, o οποίος οδηγεί στην ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος, ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του αντίστοιχου τομέα (όπου
χορηγείται αντί άδειας), ή οποιοδήποτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιου IEK, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή άλλο τίτλο
σχολικών μονάδων της ημεδαπής, ή αλλοδαπής, ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι o υποψήφιος
υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η,  ανά  ειδικότητα,  άδεια  άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

2.17.  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  προβεί  στην  αντιστοίχιση  των  υφισταμένων  αδειών  θερμαστών  του
προσωπικού του, αν αυτό διαθέτει παλαιές άδειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14, του ΠΔ 108/2013.

2.18. Τα απαιτούμενα μικροαναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία, επίβλεψη και επιτήρηση του ατμοστασίου, όπως
πετρέλαιο, γράσο, λιπαντικά, χημικά, υλικά καθαρισμού, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στα υλικά αυτά δεν περιλαμβάνονται
όσα απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών, εκτός αν οι βλάβες αυτές προκύψουν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή
του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα,
συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία.

2.19. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψη του οιεσδήποτε παρατηρήσεις
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της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του, στην τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την καλή,
ασφαλή  και  εύρυθμη λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  παραγωγής  και  διανομής  ατμού,  αλλά  και  των  εγκαταστάσεων
εναλλαγής θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης και χρήσης.

2.20.  Ο  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που  στρέφεται  κατά  της  ζωής,  υγείας,
σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών
παντός  τρίτου,  συμπεριλαμβανομένων  του  προσωπικού  του  Νοσοκομείου,  των  ασθενών,  των  επισκεπτών,  του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την πλημμελή εκτέλεση των
καθηκόντων του προσωπικού του και τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  η  οποία  θα  προκληθεί  από  εργατικό  ατύχημα  στο  προσωπικό  του.  Είναι
υποχρεωμένος να απαλλάξει το Νοσοκομείο από κάθε πληρωμή γι’  αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε
απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν η ζημιά ή βλάβη προκύψει από ενέργεια ή
υπαιτιότητα του Νοσοκομείου.

2.21.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ασφαλίζει  κατά  ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,
αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό που απασχολεί στο Νοσοκομείο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται
στις κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το
Νόμο  για  τους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  για  τις  οποίες  εισφορές  ευθύνεται  και  επιβαρύνεται  αποκλειστικά  ο
Ανάδοχος  και  η αντίστοιχη  δαπάνη συμπεριλαμβάνεται  στην  αμοιβή του.  Ο Ανάδοχος  πρέπει  να τηρεί  όλους τους
σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία), τις αμοιβές, το ωράριο εργασίας, τις κοινωνικές παροχές και
αποζημιώσεις, τους φόρους κλπ και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από αυτές. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο,  στους
ασφαλιστικούς  φορείς  και  σε  κάθε  τρίτο.  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  φροντίζει  ώστε  το  προσωπικό  του  να  τηρεί
εχεμύθεια σχετικά με τα ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψή τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2.22. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο απασχολούμενο προσωπικό του, ότι το
Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμά να ελέγχει, μέσω των αρμοδίων οργάνων, τις αποσκευές τους κατά την αποχώρησή
τους,  εάν  αυτό κριθεί  αναγκαίο.  Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αντικαθιστά  το  προσωπικό  του  με  άλλο,  σε
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το Νοσοκομείο. Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την
Ελληνική γλώσσα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό του Νοσοκομείου και με
τρίτους. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην
Ελλάδα, αλλά και τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από το νόμο.

2.23. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (υπεργολαβία),
καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του Αναδόχου σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2.24. Ο Ανάδοχος, ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει, για κάθε έναν από το προσωπικό του
που 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 εμπειρίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση επιβεβαίωσης των προσόντων τους και
αποδοχής των καθηκόντων τους που απορρέουν από την παρούσα.

2.25. Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις
υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη σύμβαση, το Νοσοκομείο δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων, όπως έγγραφες
παρατηρήσεις  στο  ημερολόγιο  συντήρησης,  έγγραφες  συστάσεις,  δυσμενείς  εκθέσεις,  απαιτήσεις  αντικατάστασης
προσωπικού, περικοπές επί του συμβατικού τιμήματος (απομειώσεις), απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων
ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο Ανάδοχος
δεν συμμορφώνεται  στις συστάσεις και τα άλλα μέτρα που λαμβάνει το Νοσοκομείο,  προβλέπεται  η κήρυξή του ως
έκπτωτου,  με  παρακράτηση  των  εγγυητικών  επιστολών  και  τη  λήψη  οποιονδήποτε  άλλων  μέτρων  και  ενεργειών
(ενδίκων ή μη) που το Νοσοκομείο θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συμφερόντων του. Η κήρυξη του
Αναδόχου ως έκπτωτου, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2.26.  Εάν στο  διάστημα  ισχύος  της σύμβασης  που  θα  συναφθεί  από τον  παρόντα  διαγωνισμό,  κατακυρωθεί
αντίστοιχος διαγωνισμός ετήσιας παροχής υπηρεσιών βαρδιών, η σύμβαση θα λήξει αυτόματα. Εάν μετά την υπογραφή
της  σύμβασης  τροποποιηθούν  οι  τεχνικοί  όροι  της  σύμβασης,  κατά  τέτοιον  τρόπο  ώστε  να  προκληθεί  οικονομική
μεταβολή της συνολικής δαπάνης της σύμβασης, τότε θα υπάρχει αντίστοιχη αναπροσαρμογή, είτε επί πλέον, είτε επί
έλαττον.  Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει υπ’ όψη του τις έγγραφες παρατηρήσεις και αναφορές του
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Αναδόχου, ως προς την κατάσταση των εγκαταστάσεων του ατμοστασίου, προβαίνοντας στις απαραίτητες προληπτικές
και επισκευαστικές συντηρήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία τους.

2.27.  Κανένας  από  τους  συμβαλλόμενους  δεν  ευθύνεται  για  παράλειψη  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του
υποχρεώσεων, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του
συμβαλλομένου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου
και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν.

2.28. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν: Α) Θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί,
πυρκαγιές,  Β)  Απεργίες  αναγνωρισμένων  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  και  μερών.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι
εγκαταστάσεις θα επιτηρούνται από προσωπικό ασφαλείας του Αναδόχου, Γ) Επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική
σύρραξη, εμπάργκο. 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

3.1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για απλή βάρδια,  προκειμένου να
μπορεί να γίνει ανάδειξη του μειοδότη.

3.2. Επίσης οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν ανάλυση κόστους της απλής βάρδιας, προκειμένου
να φαίνεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

διαγωνιζόμενους , σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς και 

προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Οικονομική προσφορά.   
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

     α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ

        του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

     β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της

       25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

     γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών     

       Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48

     δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις

       της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη 

       χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

       χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του

       ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 

       ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

      β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού

       συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

       γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου 
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       εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

(4)

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

Download from Diorismos.gr
 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΔ 23Α/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ  Σελίδα 11



ΠΛΗΡ: …………… Ημερομηνία: …./…../2017
ΤΗΛ: 213 2058…….
FAX: 213 2058614

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. ……………….

Στο Μαρούσι σήμερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1)  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Αττικής  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-  ΑΜ.  ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει  στη  Σισμανογλείου  1-  Μαρούσι  και  εκπροσωπείται

νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο στο εξής θα

αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2)  η εταιρεία  «………………………………….»,  που εδρεύει  στην  …………………………………………, τηλ:  …………………………,  ΑΦΜ:  …………………….,

Δ.Ο.Υ.: …………………., ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «προμηθευτής», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ’αριθμ………………………………. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των

συμβαλλομένων αναλαμβάνει την « …………………………………………………………………………………………………………..» όπως αναφέρεται στην από

………………………. προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’αριθμ………………….  διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των …………………………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι το ένα (1) έτος.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……../……../……..                                                   ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……../……../……..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ……………………………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον προμηθευτή:
Οι κρατήσεις είναι οι εξής: 
α) 4% ή/και 8% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%
δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
ε)  Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% επί
αυτής όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η σύμβαση διέπεται από τις  διατάξεις  του Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί  στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από τον

Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013.

Ο  προμηθευτής  υπέβαλε  την  υπ΄  αριθμ.  …………………………………………………… εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της

………………………………………………………………………………………… ποσού …………........

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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