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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΕΛΙΔΑ 3)  

                                                                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  67.22 
                                          (ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ) 

 

 
     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., 

(10.000,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4782/21, ΑΡΘΡΟ 50. 

 

 

      Έχοντας υπόψη:  

1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)». 

5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Το με αριθμ. Πρωτ. 13436/06-05-22 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης Της Δ/νσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.  

7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:22REQ010728356. 

8. Το εγκεκριμένο αίτημα 22REQ010746908 με ΑΔΑ ΨΠΟ6469Η5Ω-ΔΒ5.  

9. Τη με αριθμ. 22η/21-06-2022  θέμα 2ο (ΑΔΑ 6Κ5Ω469Η5Ω-Ψ72) Απόφαση Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. περί 

διενέργειας διαγωνισμού. 

Το ΨΝΑ απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών 

σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στους οικονομικούς 

φορείς για την υποβολή προσφοράς τεχνικής οικονομικής και δικαιολογητικών κατακύρωσης 

καθώς και όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται  στην παράγραφο τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας πρόσκλησης (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς). 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ+ 
1. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής και 

λειτουργίας ανελκυστήρων. 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και 

ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

Πληροφορίες :  Θεοδώρου Ευαγγελή 
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3. Οι προς συντήρηση ανελκυστήρες είναι 24 συνολικά ( 16 σε ιδιόκτητα κτίρια εκ των οποίων ένα (1) 

αναβατόριο οχημάτων και ένα (1) αναβατόριο ΑΜΕΑ και 8 σε μισθωμένα κτίρια). 

4.  Οι προγραμματισμένες επισκέψεις συντήρησης θα είναι: 

• μία (1) φορά ανά μήνα για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται στους Ξενώνες και τα 

Οικοτροφεία 

• δύο (2) φορές ανά μήνα για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται στον χώρο του νοσοκομείου, 

στα Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου , ΚΨΥ Αθηνών ,ΚΨΥ  Φιλαδέλφειας  και στο 

αναβατόριο οχημάτων.  

• μία (1) φορά ανά δίμηνο στο αναβατόριο ΑΜΕΑ (έξι φορές ετησίως). 

 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 
1. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος σε όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβαίνει στις εργασίες 

προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου όπως φαίνονται στον συνημμένο 

πίνακα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957/05 ΦΕΚ Β1797/21-12-2005 που εναρμονίστηκε 

με την κοινοτική οδηγία 95/16 και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/28425  ΦΕΚ Β/2604/22-

12-08  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα 

προβλεπόμενα βιβλία. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ταχεία προσέλευσή του στο Νοσοκομείο για την επισκευή κάθε 

εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του ανελκυστήρα εντός 2 

ωρών από την ειδοποίησή του, ανεξαρτήτως εργάσιμης η μη ημέρας για όλες τις ημέρες του έτους 

και χωρίς καμιά επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

4.  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων και θα 

έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των σε περίπτωση ατυχήματος. 

5.  Το προσωπικό που θα απασχολεί για την συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και τα στοιχεία 

θα κατατεθούν στο Νοσοκομείο. 

6. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τα καθοριζόμενα από το νόμο συνεργεία σε αριθμό και άδειες. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης του ανελκυστήρα θεωρημένα 

από την αρμόδια υπηρεσία, τα οποία θα τηρούνται εντός του χώρου του Νοσοκομείου και σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 

8.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση εντός 20 ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης, με δική του δαπάνη,  για την κατάσταση των ανελκυστήρων. 

9. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εκτός των εργασιών τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεων και 

αποκατάστασης βλαβών, είναι και η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για: 

      9.1. Μεμονωμένο ατύχημα.  

      9.2. Ομαδικό ατύχημα. 

      9.3. Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα. 

      9.4. Υλικές ζημιές. 

10. Ο ανάδοχος με ευθύνη του θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον επανέλεγχο και έκδοση 

του απαιτούμενου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , το 

οποίο θα παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου . 

 Επίσης είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση του 

ανελκυστήρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου εφόσον απαιτείται . 

 Η δαπάνη για τον έλεγχο και έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. 

Την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου αφορά του ανελκυστήρες που φαίνονται στον 

συνημμένο πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 και θα γίνεται 

αν και εφόσον απαιτείται. 

 

 

11. Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου 

σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 
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12. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει τους τεχνικούς φακέλους των ανελκυστήρων για οποιαδήποτε 

αντικατάσταση ανταλλακτικού, το οποίο θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά – εγγυήσεις 

– προσπεκτους κ.λ.π. 

13. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά την πιστοποίηση των ανελκυστήρων από τον 

φορέα χωρίς καμιά επί πλέον επιβάρυνση.  

 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι ενδιαφερόμενοι συντηρητές θα πρέπει να καταθέσουν τις κατά τον νόμο απαιτούμενες άδειες. 

2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για την ανάληψη της συντήρησης, με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: 

- Έχει στην κατοχή του όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών   όλων των 

ανελκυστήρων. 

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  

- Όλα τα είδη που θα προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

- Αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής όλων των ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την λήξη της σύμβασης και σε περίπτωση τυχόν ανάληψης της 

συντήρησης από άλλο συντηρητή, να παραδώσει σε αυτόν τους ανελκυστήρες με πρωτόκολλο καλής 

λειτουργίας, διαφορετικά δεν θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα έχει κατατεθεί 

με την υπογραφή της σύμβασης.   

2. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της συντήρησης – επιθεώρησης διαπιστωθεί ότι 

απαιτείται αντικατάσταση υλικού, θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα μετά από συνεννόηση 

με την Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών. Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, ενώ η τοποθέτησή τους θα γίνεται υποχρεωτικά από τη συντηρήτρια 

εταιρία, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία: ΦΕΚ 2604/22-12-2008 (με μηδενικό 

κόστος τοποθέτησης εάν πρόκειται για μικροεπισκευές στα πλαίσια συντήρησης των 

ανελκυστήρων). 

3. Ειδικά για τους ανελκυστήρες των κτιρίων που έχει μισθώσει το Νοσοκομείο, όσον αφορά τα 

ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν και αφορούν τις μόνιμες εγκαταστάσεις του, αλλά και αυτών 

που οφείλονται στη συνήθη χρήση, το κόστος θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των κτιρίων εκτός της 

περίπτωσης που οφείλονται σε προφανή βανδαλισμό. 

4. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο των ανελκυστήρων από 

αναγνωρισμένους φορείς, αν απαιτείται, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 

δηλωθεί στη αρμόδια Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ο νέος υπεύθυνος συντηρητής, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Η δαπάνη ελέγχου και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των ιδιόκτητων κτιρίων θα βαρύνει τον 

ανάδοχο , για δε τα μισθωμένα κτίρια η δαπάνη πιστοποίησης και τυχόν τροποποιήσεων στον 

ανελκυστήρα, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες. 

Στην προσφορά να αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος συντήρησης για τον κάθε ανελκυστήρα, καθώς 

και η συνολική τιμή.   

   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί 

κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει στον συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής 

λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις.   

- Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών.) 

- Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. 

- Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του 

φρέατος. 

- Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής. 
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- Να ελέγχει την κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, 

θαλάμου και ψευδοδαπέδου όπου υπάρχουν. 

- Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου. 

- Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματοσχοίνων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής 

καταπόνησης ή άλλης φθοράς. 

- Να ελέγχει την κατάσταση των φερμουίτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων 

ράβδων. 

- Να ελέγχει τη στάθμη του ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα. 

- Να ωμομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή 

βλάβης. 

- Να ελέγχει τις επαφές και την λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων 

ανόδου – καθόδου , παρουσία τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη. 

- Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματοσχοίνων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή 

ταχύτητας. 

- Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, τον 

φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος. 

Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν φθορών, 

ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των 

ανελκυστήρων. 

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των 

εξυπηρετουμένων ατόμων θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του και να τοποθετείται μέχρι της 

επισκευής του πινακίδα στις θύρες «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ- ΕΚΤΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»  

 

 

*ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

 

-  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν  ISO 9001: 2008 

-  Αντίγραφο της άδειας συνεργείων συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία. 

-  Λίστα προσωπικού επικυρωμένη από την επιθεώρηση εργασίας. 

-  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να φαίνεται ότι έχουν λάβει γνώση του έργου. 

-  Πελατολόγιο, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από ανάλογα έργα.  

- Στοιχεία σχετικά με τα ανταλλακτικά – τεχνικό εξοπλισμό του υποψηφίου και των μέτρων που 

λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

- Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού 

ελέγχου (π.χ. ISO κ.λ.π.) αναγνωρισμένης αρμοδιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προσφερομένων προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα τεχνικά και ποιοτικά standars που 

πρέπει να πληρούν. 

- Τα ανταλλακτικά που θα εγκαταστήσει θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής 

ένωσης , όπου αυτά υπάρχουν και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE , ο δε κατασκευαστικός 

οίκος να φέρει ανάλογη πιστοποίηση ποιότητας κατά  ISO. 

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και 

της κατάστασης των ανελκυστήρων, πράγμα που θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά τους.  

- Στον διαγωνισμό θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για την ανάληψη της συντήρησης και ενός μόνο 

ανελκυστήρα γι αυτό θα δίδεται τιμή ανά ανελκυστήρα καθώς και συνολική.  

- Ο μειοδότης θα προκύψει από την ετήσια τιμή συντήρησης του ανελκυστήρα συν το κόστος 

έκδοσης του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου που θα αναγράφεται αναλυτικά για κάθε 

ανελκυστήρα και θα τιμολογηθεί αν και εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό.   

- Για την διευκόλυνση της διαδικασίας όλα τα δικαιολογητικά της προσφοράς να συνοδεύονται από 

πίνακα περιεχομένων.  

 

ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
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A/A 

ΔΙΕΥΘΥNΣΗ ΔΟΜΗΣ ΤΗΛ. ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΕΛΚ/Ρ

Α 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 

ΟΦΕΛΙΜΟ ΒΑΡΟΣ (kgm) 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΕΛ/ΡΑ 
ΗΛ/ΤΡΙΚΟΣ 

ΥΔΡ/ΛΙΚΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ  ή 

ΑΣΘΕΝΟΦΟ

ΡΟΣ 

ΣΤΑΣΕΙΣ TEM 

 

1 

ΠΤΟΛΕΜAIΩΝ 6 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

 τηλ 2102518237 

   S P L Επτά (7) ατόμων  ήτοι 7x75 

= 525kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (5) 1 

 

 

2 

ΨΤΕ  Ψ.Ν.Α  

1Ο -2Ο, 3Ο- 4Ο, 9Ο -10Ο , 

τηλ. εσωτ. ΨΝΑ  238  

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 

KLEEMANN 

Τρεις όμοιοι 

ανελ/ρες  

Οκτώ  (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (2) 

 

3 

 

 

3 

ΜAIΖΩΝΟΣ 39 ΑΘΗΝΑ 

τηλ.2105248546 - 495 

G.N.V Επτά (7) ατόμων  ήτοι 7x75 

= 525kgm  

ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (6) 

 

1 

 

 

4 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 93 

ΑΘΗΝΑ 

τηλ.2103842573 

KLEEMANN Έξι (6)   ατόμων   

ήτοι 6x75 = 450kgm 

ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

 

ΑΤΟΜΩΝ (6) 

 

1 

 

 

5 

ΧΕΛΜΟΥ 3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  

τηλ. 2106816145 

        2106896180 

KLEEMANN Πέντε (5) ατόμων  ήτοι 5x75 

= 375 kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

 

ΑΤΟΜΩΝ ( 6) 

 

1 

 

6 

ΧΑΝΙΩΝ 4  

 ΚΥΨΕΛΗ        

τηλ. 2108250106 

KLEEMANN Οκτώ (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (4) 1 

 

7 

ΨΤΕ  Ψ.Ν.Α  

5Ο -6Ο, 7Ο- 8Ο 

τηλ. εσωτ. ΨΝΑ  238  

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 

KLEEMANN 

δυο 

όμοιοι 

ανελ/ρες 

Δώδεκα  (12) ατόμων  ήτοι 

12x75 = 900kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ (2) 

 

2 

 

8 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ  

τηλ. 2105122276 

ΑΚΡΟΝ Οκτώ (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚ-

ΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ (5) 

 

1 

 

 

9 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

18 ΑΝΩ, ΨΝΑ  

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 

OMAR Επτά (7) ατόμων  ήτοι 7x75 

= 525kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (2) 

 

1 

 

 

10 

ΚΨΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 19 & 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ  

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

 τηλ. 2105756226 

KLEEMANN Οκτώ  (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (3) 1 

 

11 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 72 ΝΕΑΠΟΛΗ 

τηλ. 2104924617 

KLEEMANN Οκτώ  (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (5) 1 
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12 

ΚTΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374  

 

KLEEMANN 

δυο 

όμοιοι 

ανελ/ρες, 

Δώδεκα  (12) ατόμων  ήτοι 

12x75 = 900kgm 
ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ (2) 

 

2 

13 ΚΨΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114  KLEEMANN Οκτώ (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 

 ΑΤΟΜΩΝ (8) 1 

14 ΚΨΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114  KLEEMANN 3 Ατόμων  ΑΤΟΜΩΝ (3) 1 

15 ΚΨΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114  KLEEMANN 

KTS 2/M 
2200 kgm  ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(2) 1 

16 ΚΨΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114 KLEEMANN 300 kgm ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΑΜΕΑ 
(2) 1 

17 ΚΨΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ , 

Θεσσαλονίκης 125 

KLEEMANN Οκτώ (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 

   1 

18 ΦΕΡΡΩΝ 38 -ΑΘΗΝΑ Θάλαμος-

πλαίσια 

Kleeman 

, πίνακας 

stage 

ELCO , 

Κινητήρα

ς 7HP 

inverter 

VVVF 

5 ατόμων   (4) 1 

19 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 

Κεραμεικού 47 Αθήνα    

τηλ 2105231179 

KLEEMANN Τεσσάρων (4) ατόμων  ήτοι 

4x75 = 300 kgm 

ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (8) 1 

20 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΙΡΙΣ 

Αρκαδίου 23 Κορυδαλλός 

Τηλ. 2104961248 

IGV-ΑΣΙΔ Οκτώ (8) ατόμων  ήτοι 8x75 

= 600 kgm 

ΥΔΡ/ΚΟΣ 

 

ΑΤΟΜΩΝ (6) 1 

 

 

2.    Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́ ελάχιστον τα 

ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή του είδους.  

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

✓ Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς . 

✓ Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  
✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 

4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 
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✓ Υποβολή προσφοράς τεχνικής καθώς και όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται  στην 

παράγραφο τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς). 

✓  Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/16): 

         Ποινικό μητρώο 

         Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

         ΓΕΜΗ 

         Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

      Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης,                 4) 

συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο   

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της 

καθαρής προυπολογισθείσας αξίας. 

  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

 

3.  Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο έως  την    ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07/2022, και ώρα 11 π.μ.,  στο                                                

πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη 

στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα 

ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά την 

ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική) 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους λοιπούς όρους της παρούσας.  

 

Α/Α 673/2022, Α/Α 114/2023, Α/Α 57/2024   ποσού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%) και CPV : 5075000-7 και 50712000-9. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ 

                                       

 

                               Η  ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                           ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
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