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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 
υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (19/23) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
 
α.Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β.Την  με Αριθμ. Συν. 1η /12-01-2023 θέμα: 119ο  [ΑΔΑΜ: 23REQ012030087] Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»    
γ.Την με αριθμ. πρωτ.1507/24-01-2023  Αρ. Δέσμευσης 712/0 [ΑΔΑ: ΨΩΜ34690ΩΜ-
ΖΟΖ][ΑΔΑΜ:23REQ012030141] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
                                                        Προσκαλεί 

               Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, ανάδειξης 
αναδόχου, για την «Ετήσια συντήρηση της Πλυντικής Μονάδας του Νοσοκομείου, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών των πλυντικών μηχανημάτων»  
[CPV:50324200-4 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης ] 

Η εν θέματι υπηρεσία  θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές 
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των 
19.000,00€ + ΦΠΑ 24% (ή 23.560,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ  0889 του 
Τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τόπος υποβολής προσφορών 

Ημερομηνίες υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία 
Αποσφράγισης 

προσφορών  Έναρξη Λήξη 

Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
(Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

Δευτέρα   
30/01/2023  

Δευτέρα 
13/02/2023  

και ώρα 
14:00 

Τρίτη 
14/02/2023  

και ώρα 10.00 
π.μ. 

 
 
 
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 
11528  
Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη   
Τηλ: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
Αθήνα: 30/01/2023  
Αρ.  Πρωτ:1986 

 
 
 
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό  
φορέα 
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Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
αναγράφοντας: 
 

1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον 
αριθμό  πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 
 

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 
i.Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 
λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 
τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου.  
ii.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 
iii.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 
iv.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 
 
Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την 
τεχνική επάρκεια του οικονομικού  φορέα.   
Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της 
παρούσης. [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄] 
 
Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με 
Φ.Π.Α. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 
χρηματοδότησης.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 
δεκτές. [ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ]  
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 
στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις 
περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις 
τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, 
απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
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κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  
 
 α.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την 
υποβολή  του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα 
Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου 
 
β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον 
χρόνο υποβολής του) 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν 
πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 
 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν 
τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται 
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) 
ημερών  από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη 
διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε 
οποιοδήποτε φάση αυτής.  
 

✓   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  
Προκηρύξεις → Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 
19/23). 
 
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το 
Γραφείο Προμηθειών  στο email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον 
αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για 
τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα 
Αρχή καλεί  τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  
 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις) 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική 
γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
 
 Α.   Εγγύηση συμμετοχής:  Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.  
 
 Β.  Εγγύηση καλής  εκτέλεσης της σύμβασης : (Άρθρο 72 Εγγυήσεις ) 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης  ποσού  760,00 € [4% τοις εκατό  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς 
Φ.Π.Α.)] σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.΄ 
  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  ένα (1) έτος από την υπογραφή της με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου για τρίμηνη  παράταση. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 
& 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό 
Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ 
του Ν. 4412/2016. 
 
Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας. 
 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ ΓΝ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄:     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, της πλυντικής 
μονάδας του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών των πλυντικών 
μηχανημάτων.  
Η μονάδα βρίσκεται στο υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου. 
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες : 

1. Επιθεώρηση όλων των πλυντικών μηχανημάτων σε κάθε επίσκεψη τεχνικών του 
αναδόχου.  

2. Προληπτική συντήρηση, των μηχανημάτων η οποία θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τέσσερεις (4) επισκέψεις κάθε μήνα, κατά τις οποίες θα 
πραγματοποιείται γενικός καθαρισμός των μηχανημάτων, λίπανση, ρύθμιση και 
έλεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Διορθωτική συντήρηση για αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων χωρίς 
περιορισμό επισκέψεων, σε απεριόριστο αριθμό εκτάκτων κλήσεων για βλάβες  

4. Σε περίπτωση έκτακτης επείγουσας βλάβης, υποχρέωση προσέλευσης τεχνικών 
προς αντιμετώπισή της εντός 2 ωρών. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα  (1) χρόνο.  
Το Νοσοκομείο μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, να παρατείνει 
μονομερώς την ισχύ της σύμβασης μέχρι (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον 
συντηρητή και με τους ίδιους όρους.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 :  ΠΛΥΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Τα μηχανήματα που αποτελούν την πλυντική μονάδα του Νοσοκομείου είναι: 

1. Δύο (2) μεγάλες Πλυντικές Μονάδες 
2. Δύο (2) μικρές Πλυντικές Μονάδες  
3. Τρείς (3) Πρέσες μεγάλες  
4. Τρείς (3) Πρέσες μικρές 
5.  Ένα (1) κύλινδρο(σιδερωτήριο) 
6. Μία (1) Διπλωτική Μηχανή 
7. Μία (1) Τροφοδοτική Μηχανή 
8. Δύο (2) Στεγνωτήρια 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Παράβαση οποιοδήποτε όρου αυτής της σύμβασης εκ μέρους του συντηρητή, επιτρέπει 
στο Νοσοκομείο, να προβεί στη διαδικασία καταγγελίας, πριν από την ημερομηνία 
λήξης της σχετικής σύμβασης, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική υποχρέωσης προς 
τον συντηρητή και με παράλληλη κατάπτωση της εγγυητικής επιταγής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί, εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης και 
εργασίες επισκευαστικής συντήρησης της πλυντικής μονάδας, παραδίδοντας σε πλήρη 
λειτουργία και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία της, με δικό του 
εξειδικευμένο προσωπικό και απόλυτη δική του ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και τις οδηγίες του οίκου κατασκευής του μηχανήματος. 
Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται: η εργασία, τα ανταλλακτικά επισκευής των 
μηχανημάτων, τα υλικά και μικρούλικά συντήρησης (λάδια, γράσσο, καθαριστικά).  
Δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του: αναλώσιμα υλικά που φθείρονται, και 
απαιτείται η περιοδική τους αντικατάσταση, όπως επενδύσεις σιδερωτηρίου –  
πρεσσών, ιμάντες σιδερωτηρίου – διπλωτικής μηχανής, πάστες καθαρισμού, 
ελατηριωτά υποστρώματα, κλπ. 
Βλάβες ή φθορές, που προέρχονται από τρίτους, (π.χ. πυρκαγιές πλημμύρες πτώση  
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αντικειμένων θραύση δικτύων τροφοδοσίας των μηχανών βανδαλισμό κλπ). 
Για τι εργασίες που εκτελούνται θα τηρείται ημερολόγιο εργασιών συντήρησης. Στο 
τέλος κάθε μηνός ο Ανάδοχος θα υποβάλλει δελτίο, όπου θα αναγράφονται οι 
εκτελεσθείσες εργασίες και θα βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των μηχανημάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει προληπτικές συντηρήσεις, τέσσερις (4) φορές το 
μήνα, στις οποίες θα πραγματοποιεί  γενικό καθαρισμό της μονάδας, λίπανση, ρύθμιση 
και έλεγχο καλής λειτουργίας της.  
Η τοποθέτηση των αναλωσίμων ανταλλακτικών θα γίνεται χωρίς καμία χρέωση για το 
Νοσοκομείο. 
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, θα εκτελούνται από τον συντηρητή, 
προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες (εργάσιμες) 7.00πμ-15.00μμ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Στο χώρο της πλυντικής μονάδας, θα τηρείται βιβλίο συντήρησης, το οποίο θα 
ενημερώνεται ανελλιπώς από τον εκπρόσωπο του συντηρητού και θα συνυπογράφεται 
από τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου, κάθε εβδομάδα. 
Στο βιβλίο  συντήρησης θα αναγράφονται οι βλάβες, οι επισκευές και τα ανταλλακτικά 
που χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις που έχουμε βλάβες. 
Στο βιβλίο συντήρησης επίσης, θα επισυνάπτονται φωτοτυπίες όλων των τεχνικών 
δελτίων εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ  
Για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών ή την προμήθεια και τοποθέτηση 
ανταλλακτικών, ισχύει απεριόριστος αριθμός κλήσεων του Νοσοκομείου και 
αντιστοίχων επισκέψεων του συντηρητή, χωρίς επιπλέον οικονομική  επιβάρυνση για 
το Νοσοκομείο. 
Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν για αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης, 
όλου του σώματος των μηχ/των της πλυντικής & σιδερωτικής μονάδας, μη 
εξαιρουμένου ουδενός, εξαρτήματος. 
Σε ενδεχόμενη διαρροή αέρα και κατά συνέπεια πτώση πίεσης, όσον αφορά στην 
αποκατάσταση του δικτύου, ευθύνεται η Ανάδοχος εταιρεία. 
 
Σε κάθε κλήση (ανεξαρτήτως συχνότητας), ο συντηρητής υποχρεούται να 
ανταποκρίνεται εντός δύο (2) ΩΡΩΝ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Για τα ανταλλακτικά που αφορούν σε επισκευαστικές εργασίες, κάθε φόρα θα 
προηγείται κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 
Τα ανταλλακτικά των τακτικών συντηρήσεων συμπεριλαμβάνονται στο τίμημα αυτής 
της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά που θα προσκομίζονται από τον συντηρητή, θα είναι 
γνήσια, καινούργια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα 
καλύπτονται από ετήσια εγγύηση. 
Τα ανταλλακτικά που θα αντικαθίστανται, θα παραδίδονται στον επιβλέποντα 
προκειμένου να καταλήξουν στη αποθήκη. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος θα ευθύνεται όσο διαρκεί η σύμβαση της τεχνικής υποστήριξης για την 
ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων Νόμου ή άλλων κανόνων που 
διέπουν τις εργασίες που θα εκτελεί ή την λειτουργία των καλυπτόμενων μηχανημάτων. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 
ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
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για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προκύψει στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα 
(προσωπικό του Νοσοκομείου επισκέπτες, ασθενής κλπ) εξαιτίας χειρισμών στις 
εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. 
Ο Συντηρητής έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκομείο για κάθε αξίωση που θα 
εγερθεί σε βάρος του εξ αιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι 
από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο 
Νοσοκομείο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους 
από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του 
Νοσοκομείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται 
εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και 
ευθύνες του Συντηρητή και γενικά θα αποζημιώνει το Νοσοκομείο για κάθε ζημιά. 
Το Νοσοκομείο εξαντλεί την υποχρέωση του πλήρως με την καταβολή  του τιμήματος 
της σύμβασης αυτής. 
 
Ο ανάδοχος  είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης ή φθοράς 
του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του,  εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα των 
υπαλλήλων του και θα είναι υποχρεωμένος για την πλήρη διόρθωση αυτών, με δική του 
δαπάνη και σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους με την εργασία 
(εργατική Νομοθεσία τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, 
αποζημιώσεις, φόρους, υγεία, ασφάλεια εργατών κλπ) και θα ευθύνεται έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, 
τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο. 
 
Η ευθύνη του συντηρητή για όλα τα παραπάνω εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία λήξης 
ισχύος της σύμβασης. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «επί ποινή αποκλεισμού» θα προσκομίσουν, εντός 
του Τεχνικού φακέλου,  βεβαιώσεις επίσκεψης υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου με τις οποίες θα βεβαιώνουν ότι έχουν 
επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και έλαβαν ιδία γνώση για αυτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «επί ποινή αποκλεισμού» θα προσκομίσουν, 
τουλάχιστον δύο (2) εντός του Τεχνικού φακέλου, βεβαιώσεις καλής συντήρησης 
Πλυντικών Μονάδων από Δημόσια Νοσοκομεία άνω των 400 κλινών. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση 
της πλυντικής μονάδας  του Νοσοκομείου το αργότερο εντός 30 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις 
καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. 
Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 20 ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εκτελεί πιστά τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης το Νοσοκομείο δικαιούται όπως κηρύξει με απόφαση του: 
1.Έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε η εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 

αδιαμαρτύρητα υπέρ του εργοδότη ή 
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2. Επιβάλλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία θα κυμαίνεται από 500,00 € μέχρι 
3.000,00 € κατά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄:     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 …..€  …..€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………… 

Κατάστημα………………………………………..               

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………                                                      Ημερομηνία 
έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 
 
Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
 Βασιλίσσης Σοφίας 80 
 Τ.Κ. 115 28 Αθήνα   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ. ……     
ΕΥΡΩ ……………....... 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .………………… (και ολογράφως) …………..………..……. 
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………… ……………………………………………… για την καλή λειτουργία  των 
παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η 
εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ............................. (προς κάλυψη αναγκών του 
……………………………….….) [Α/Α ………………] και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) αξίας εκ ………..…... ΕΥΡΩ αυτής.  
 
 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. 
 
 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ. 
 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
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