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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

ΠΥΡΓΟΣ  31-10-2016 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

 

    

    

Ταχ. Δ/νση: 
Ε.Ο Πύργου – Πατρών   

ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών 
 

Υπεύθυνος: Κοντομάρη Φωτεινή   
Τηλέφωνο: 26210 82784  

FAX: 2621082378  
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  23024/31-10-2016 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  

                                                                             «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  5.566,98€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ  (6) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ  

Τόπος 

διαγωνισμού 

Τελική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών 

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης  

Ν. Μ .Πύργου 

του Γενικού 

Νοσοκομείου 

Ηλείας, Ε.Ο 

Πύργου – 

Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 

27 131 Πύργος, 

Ημερομηνία: 14-11-2016 Ημερομηνία: 15-11-2016 Πλέον 

Συμφέρουσα από 

Οικονομική άποψη 

Προσφορά 

Αποκλειστικά Βάσει 

της Τιμής 
5.566,98€ ΜΕ ΦΠΑ  

24%  

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ημέρα: ΤΡΙΤΗ 

Ώρα: 14:30μ.μ. 

 

Ώρα: 11:00 π. μ. 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν 4250/2014 « Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις,  συγχωνεύσεις…» 
 

2. Το Ν 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) 
 

3. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013), περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.  
 

4. Το Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 
 
 

5. Την υπ΄αριθ.354η/26-10-2016  Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας για την έγκριση  διενέργειας του 
παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

                  

Προκηρύσσουμε 

1.Συνοπτικό διαγωνισμό  για    «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» - CPV  50750000-7 της Ν.Μ. Πύργου του 
Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.566,98 € με ΦΠΑ  24% με 
κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 
Βάσει της Τιμής.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – 
Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος,   στις 15-11-2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ από την 
αρμόδια επιτροπή για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για (εκτιμώμενα) 
χρονικό διάστημα έξι  (6) μηνών, και υπό τον όρο ότι η υπογραφείσα σύμβαση θα διακοπεί 
αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση διαγωνισμού που είναι ενταγμένος στο Π.Π.Υ.Υ.2015.  

2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  

3.   Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στην 
Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος. 

1. Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 14-11-2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.30.  Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται 
στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Ν. Μ .Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος). 
 Ο αριθμός της διακήρυξης  
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

FAX, mail) 
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Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό 
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών 
φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της 
επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 
τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 
που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 
συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 
σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 
74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται 
να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων 
εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, 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 επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. 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. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 
προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν 
έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

  4.Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο           
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ .Πύργου του Γενικού 
Νοσοκομείου Ηλείας,6ης ΥΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  
 

           5.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:    ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
 
 6.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών (τηλ:  

2621082784 email:    promithiesgnpyr@gmail.com) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ανελκυστήρας προσώπων – φορείων  Τεμάχιο 1 

Μήκος ανύψωσης: 20,90m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 1m/s 

Όροφοι: 6 

Ισχύς κινητήρα: 26kw 

Είδος : Ηλεκτροκίνητος  

(simplex full collective – selective) 

 

Ανελκυστήρας προσώπων – φορείων  Τεμάχια 3 

Μήκος ανύψωσης: 17,41m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 1m/s 

Όροφοι: 5 

Ισχύς κινητήρα: 26kw 

Είδος : Ηλεκτροκίνητος 

Ανελκυστήρας προσώπων  Τεμάχιο 1 

Μήκος ανύψωσης: 10m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 0,79m/s 

Όροφοι: 3 

Ισχύς κινητήρα: 51,5kw 

Είδος : Υδραυλικός (simplex full – collective selective) 

 

Ανελκυστήρας προσώπων – φορείων Τεμάχιο 1 

Μήκος ανύψωσης: 17,41m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 0,71m/s 

Όροφοι: 5 

Ισχύς κινητήρα: 51,5kw 

Είδος : Υδραυλικός (full collective selective) 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  ΕΞΙ(6) 

ΑΝΕΛΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ : 5.566,98 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%                                                 
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                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

  
Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας  

Τίτλος προμήθειας/ CPV  
 

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»/CPV  50750000-7 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 
Χωρίς  ΦΠΑ / με ΦΠΑ 

 

Συνολικά 4.489,50€  χωρίς ΦΠΑ  ή  5.566,98€ με ΦΠΑ 24% 

Χρηματοδότηση  ΚΑΕ   0879 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ  

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 
Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, Τμήμα Πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 
 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων 
 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση. 
Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 14-11-2016, ημέρα Δεύτερα  & ώρα 14:30μ.μ. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού  15/11/2016, ημέρα Τρίτη   & ώρα 11.00πμ . 

Τόπος Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν. Ηλείας Γραφείο Προμηθειών 

Δημοσιότητα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΚΗΜΔΗΣ 
 www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

Χρόνος πρόσβασης 
συμμετεχόντων στις 

προσφορές 
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο Π.Δ.28/2015, άρθρο1 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τεχνική Προσφορά 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
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Οικονομική Προσφορά 

 

Παράρτημα Γ΄. 
o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Γ΄. 
o Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). 

o Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν : 
 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους 
Συνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου. 

 Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή 
κοινοπραξίας. 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 
o ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και 
τροποποιήσεις – τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
o εξουσιοδότηση υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 

συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που 
καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά 
χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία 
κ.τ.λ..) 

2. Καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου είδους 
(κωδικός εταιρίας), όπου απαιτείται. 

3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να περιλαμβάνουν στην τεχνική 
προσφορά τους , ISO 9001 :2008    

4. Τα αναλώσιμα που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για το σέρβις 
των μηχανημάτων να φέρουν σήμανση CE 

5. Πίνακας συμμόρφωσης  (Παρέχεται προς διευκόλυνση και 
χωρίς δέσμευση για τους συμμετέχοντες ) 

6. CD με τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
o Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 
o Το υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς 

δέσμευση για τους συμμετέχοντες και συμπληρώνεται 
αναλόγως. 

o CD με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς 
 

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

Διενέργεια Διαγωνισμού 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
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προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης 
συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου 
να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς 
αμέσως, είτε την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο 
όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές 
δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 
στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 
αρμόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους 
συμμετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και 
συντάσσει το ανάλογο πρακτικό με τα σχετικά αποτελέσματα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει 
προς το αρμόδιο όργανο της, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία 
διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του 
συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να 
προτείνει στο αρμόδιο όργανο : 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος. 
 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της επιτροπής. 

Προσφορά 
Οι συμμετέχοντες πρέπει  να δώσουν προσφορά για το σύνολο της 
προς ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης  

Κριτήριο Κατακύρωσης 

 κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη 
Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί 
τον προϋπολογισμό. 

 Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
απορρίπτονται. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Εγγυήσεις 

 
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 72 του 

4412/2016, 5% της συμβατικής τιμής άνευ ΦΠΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ: 

Είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να διατηρεί stock ανταλλακτικών όλων των ειδών και πάσης φύσεως 
όπως μοτέρ, συρματόσχοινα, ηλεκτρονικές κάρτες, θυρίστορς, κλπ ούτως ώστε ο κάθε ανελκυστήρας 
όσο μεγάλη και πολύπλοκη να είναι η βλάβη του να βρίσκεται σε λειτουργία το εντός τεσσάρων ( 4 ) 
ημερών το αργότερο από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι βρίσκεται σε 
βλάβη. 

Σε διαφορετική περίπτωση που θα παρέλθει το 4ήμερο χωρίς να αποκατασταθεί η λειτουργία του θα 
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 1500 ΕΥΡΩ .Για κάθε επιπλέον ημέρα πέραν του 4μέρου θα επιβάλλεται 
πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ την ημέρα. 

Αμοιβή δεν θα δίνεται στον συντηρητή για τις ημέρες εκείνες που δεν θα λειτουργεί ο ανελκυστήρας 
από καθυστέρηση ή υπαιτιότητά του. 

Τεχνικοί όροι: 

Η συντήρηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους νόμους Δημοσίων Έργων και τους σχετικούς 
Κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας, όπως ορίζονται από τα Ν.Δ. 71231, 9232 & 1737 για 
ηλεκτρικούς ανελκυστήρες και από τα τροποποιητικά διατάγματα αυτών. 

 

Άρθρο 1: 

Ο συντηρητής με προσωπική του ευθύνη και επίβλεψη είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό 
πεπειραμένο που να κατέχει την υπό του νόμου καθοριζόμενη άδεια για εργασία παρακολούθησης και 
συντήρησης ανελκυστήρων. Η τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται ανά δεκαπενθήμερο 
δηλ. την 1η και 16η κάθε μήνα εκτός αν είναι Κυριακή ή αργία οπότε θα γίνεται την επόμενη ημέρα, 
εκτός των απροόπτων ειδοποιήσεων από το Νοσοκομείο . 

Ο συντηρητής θα παραδίδει «Δελτίο Συντήρησης» στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου η οποία θα 
το θεωρεί, θα το υπογράφει και θα το δίνει στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Εάν οι παρουσιαζόμενες βλάβες των ανελκυστήρων υπερβούν το ανεκτό όριο, σε σημείο που θα 
παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία του Ιδρύματος ( αρμόδια για την κρίση αυτή είναι ο Επιβλέπων 
Μηχανικός ή η Δ/νση του Ιδρύματος ) ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να στέλνει κάθε πρωί τεχνικό 
ειδικό πεπειραμένο με άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος για επιθεώρηση διεξοδική, ο οποίος και θα 
αναφέρει την κατάσταση των ανελκυστήρων στην τεχνική υπηρεσία του Ιδρύματος. Η έναρξη και η 
λήξη της διαδικασίας αυτής θα ρυθμίζεται με έγγραφη εντολή του Επιβλέποντα Μηχανικού ή της 
Δ/νσης του Νοσοκομείου. Την εκτέλεση των εργασιών αναλαμβάνει ο συντηρητής ανελκυστήρων με 
ανάλογη περικοπή της μηνιαίας αμοιβής για τους συγκεκριμένους ανελκυστήρες. 

 

 



 10

Άρθρο 2: 

Όταν παρουσιάζονται βλάβες στους ανελκυστήρες, απρόοπτες ή μη, ο συντηρητής ειδοποιείται από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δύο ωρών με το 
συνεργείο του να εξετάσει και να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου να αποκαταστήσει 
την καλή και ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν παρουσιαστεί 
ή καθυστερήσει, η Δ/νση του Ιδρύματος δικαιούται να χρησιμοποιήσει άλλο Τεχνικό για αποκατάσταση 
της βλάβης. Το ποσό της δαπάνης αυτής βαρύνει αποκλειστικά μόνο τον συντηρητή, ο οποίος είναι 
και υποχρεωμένος να το καταβάλλει και να υποστεί τις ευθύνες. 

Ο παραπάνω αναφερόμενος χρόνος των δύο ωρών ισχύει για όλες τις εργάσιμες ημέρες για όλους 
τους ανελκυστήρες. Επίσης , ισχύει και για τις αργίες για τους ανελκυστήρες ασθενοφόρων. Για τους 
ανελκυστήρες προσώπων και φορτίων ο χρόνος μπορεί να διπλασιασθεί κατ' ανώτατο όριο. 

Τα παραπάνω ισχύουν για όλο το 24ωρο. 

 

Άρθρο 3: 

Η αξία των αναλωσίμων υλικών συντηρήσεως των ανελκυστήρων δηλ. ορυκτέλαιο, λίπη, στουπί, 
σμηριδόπανο, πετρέλαιο κ.λ.π. ( υλικά συνήθους συντήρησης) βαρύνουν τον συντηρητή καθώς και η 
αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε ανταλλακτικού απαιτηθεί στους ανελκυστήρες. 

Ο συντηρητής ενημερώνει το βιβλίο Συντήρησης των Ανελκυστήρων που βρίσκεται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου και καταγράφει τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται. 

 

Άρθρο 4: 

Η ανεύρεση και η διάθεση του κατάλληλου και ειδικευμένου προσωπικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του συντηρητή. Πρόσωπα ακατάλληλα κατά την γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος πρέπει 
να απομακρύνονται χωρίς αντιρρήσεις και να αντικαθίστανται με κατάλληλα πρόσωπα. 

Ο συντηρητής επίσης ευθύνεται για κάθε μη σωστή εκτέλεση των εργασιών, για κάθε βλάβη που θα 
δημιουργείται στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων είτε από αμέλεια είτε από την μη σωστή 
χρησιμοποίηση του ειδικευμένου κατάλληλα προσωπικού για κάθε ζημιά που θα υποστεί η υπηρεσία 
από υπαιτιότητα των υπαλλήλων του. Το Ίδρυμα καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνει για την πληρωμή 
των μισθών, αποζημιώσεων, κ.λ.π. του προσωπικού του συντηρητή. Το Ίδρυμα επίσης δεν ευθύνεται 
για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων. 

 

Άρθρο 5: 

Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη του κτιρίου που γίνεται από απρόσεκτη συντήρηση και 
υποχρεώνεται να συμμορφωθεί και να αποκαταστήσει αυτή με δικές του δαπάνες. 

Ο συντηρητής υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τις αστυνομικές διατάξεις και τους νόμους που 
ισχύουν, να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό και για κάθε τρίτο, είναι 
υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε 
τρίτο. 
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Λοιποί Όροι: 

Αρμόδιο για την τελική ανάδειξη συντηρητή από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι το Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, το οποίο μπορεί να κατακυρώσει τον διαγωνισμό, να τον ματαιώσει ή να τον 
επαναλάβει. 

Ο συντηρητής που θα αναδειχθεί με απόφαση του Δ.Σ. υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση μέσα 
σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ. Σ., οπότε η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής πίπτει υπέρ του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που θα προκηρυχθεί 
διαγωνισμός για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ή που θα ανατεθεί σε άλλο συντηρητή η εκτέλεση των 
εργασιών, τότε η διαφορά της τιμής βαρύνει τον έκπτωτο συντηρητή. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Η προσφορά να συνοδεύεται από προσπέκτους ή τεχνικές προδιαγραφές, γενικές πληροφορίες για 
την κατάσταση της εταιρείας και πίνακα ή κατάσταση με εκτέλεση εργασιών που έχουν αναλάβει. 

Αξιολόγηση προσφορών: 

Κριτήριο για την κατακύρωση και την τελική επιλογή συντηρητή είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 
των ανελκυστήρων. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ 

Ανελκυστήρας προσώπων – φορείων  Τεμάχιο 1 

Μήκος ανύψωσης: 20,90m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 1m/s 

Όροφοι: 6 

Ισχύς κινητήρα: 26kw 

Είδος : Ηλεκτροκίνητος  

(simplex full collective – selective) 
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Ανελκυστήρας προσώπων – φορείων  Τεμάχια 3 

Μήκος ανύψωσης: 17,41m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 1m/s 

Όροφοι: 5 

Ισχύς κινητήρα: 26kw 

Είδος : Ηλεκτροκίνητος 

 

Ανελκυστήρας προσώπων  Τεμάχιο 1 

Μήκος ανύψωσης: 10m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 0,79m/s 

Όροφοι: 3 

Ισχύς κινητήρα: 51,5kw 

Είδος : Υδραυλικός (simplex full – collective selective) 

 

Ανελκυστήρας προσώπων – φορείων Τεμάχιο 1 

Μήκος ανύψωσης: 17,41m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 0,71m/s 

Όροφοι: 5 

Ισχύς κινητήρα: 51,5kw 

Είδος : Υδραυλικός (full collective selective) 

 

 

 

 

 

 



 13

 

Οι Πίνακες συμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
 

α) Πίνακες συμμόρφωσης 

Οι  πίνακες  συμμόρφωσης  της  Πρόσκλησης  πρέπει  να  υποβληθούν  με  την  τεχνική  προσφορά, 
συμπληρωμένοι  σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 
υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1.  Στη  Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την  ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη  πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η  
οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των  
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 
εγκατάστασης και  υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου   τεκμηριώνουν   τα   
στοιχεία   των   Πινάκων   Συμμόρφωσης.   Στην   αρχή   της   ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 
περιεχόμενων της. 

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το  
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή  στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία  και  θα  σημειωθεί  η  
αντίστοιχη  παράγραφος  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης,  στην  οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 
(π.χ. Προδ. 4.18) 

 

β) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

γ)Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική 
γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά 
φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και CD με την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα 
στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθορά της. 

Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες 
τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται 
στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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                                                     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   
   
   

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως 
καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 

 Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  

 Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 
 

 

  

 
                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                                     ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 
 

 
 

                       ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

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): Γ.Ν.ΗΛΕΊΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :  

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 της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς μου: 
α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης …………………………. 
β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος 
και στην πληρωμή φόρων και τελών. 
γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
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ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) 
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, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 
στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     
………………………………..   με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 
η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των 
σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα 
εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών. 
θ) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθεί η σύμβαση. 
ι) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε 
δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4) 

Ημερομηνία:       /        /            
Ο – Η Δηλ. 
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(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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18/ 21 
  

 

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….             

 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 
……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ΤΥΠΟΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ   
ΦΠΑ 24% 

Ανελκυστήρας προσώπων – 
φορείων  

Τεμάχιο 1   

Μήκος ανύψωσης: 20,90m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 1m/s 

Όροφοι: 6 

Ισχύς κινητήρα: 26kw 

Είδος : Ηλεκτροκίνητος 

(simplex full collective – 
selective) 
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Ανελκυστήρας προσώπων – 
φορείων  

Τεμάχια 3   

Μήκος ανύψωσης: 17,41m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 1m/s 

Όροφοι: 5 

Ισχύς κινητήρα: 26kw 

Είδος : Ηλεκτροκίνητος 

Ανελκυστήρας προσώπων  Τεμάχιο 1   

Μήκος ανύψωσης: 10m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 0,79m/s 

Όροφοι: 3 

Ισχύς κινητήρα: 51,5kw 

Είδος : Υδραυλικός (simplex full – 
collective selective) 

 

Ανελκυστήρας προσώπων – 
φορείων 

Τεμάχιο 1   

Μήκος ανύψωσης: 17,41m 

Φορτίο / άτομα: 2250kg/30άτομα 

Ταχύτητα: 0,71m/s 

Όροφοι: 5 

Ισχύς κινητήρα: 51,5kw 

Είδος : Υδραυλικός (full collective 
selective) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ(6) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ(6) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 

 Υπογραφή – Σφραγίδα 
* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με 

διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με 

σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

 
 Στον ίδιο φάκελο της οικονομικής  προσφοράς τοποθετείται και CD με την οικονομική  προσφορά η οποία θα 
περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθορά της. 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονομασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 
Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο    ……………  
συνολικής αξίας ……………………….σύμφωνα με τη με αριθμό   ……………….  διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
 
 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  


