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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail.:

Kοντοπούλου Δ.
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
2285360595
dkontopoulou@naxoshospital.gov.gr

                       ΠΡΟΣ:
«ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ/Σ Μ.Τ.), ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – Η/Ζ) ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ,  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.720,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως: 
1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) 

Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 

13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, του 

ν.4272/2014 και ισχύει.

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

7. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 

143/Α/2014),28.06.2014

Ελληνική  
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8. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 4782/2021. 

9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 

προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 

και ισχύει.

10. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 

Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 

Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

11. ΤηνΓ4β/Γ.Π.οικ.1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ,ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) απόφαση 

του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως Αναπληρώτρια 

Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  δικαίωμα τελικής 

υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας και 

ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 

Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 

των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των 

διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και 

Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

15. Το υπ’ αριθμ. 5757/16-07-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009463239.

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8623/03.11.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 

21REQ009469568.
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τον  Λαγογιάννη Στέφανο του Δημητρίου σε υποβολή οικονομικής προσφοράς για την 
ετήσια προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης 20KV, του Κεντρικού UPS και 
των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 250KVA του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση των 
παρακάτω συστημάτων του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου:

1. Υποσταθμός Μέσης Τάσης 20KV

2. Κεντρικό UPS

3. Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 250KVA

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ (24%)

Προσφορά μεγαλύτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν γίνεται δεκτή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων 
είκοσι ευρώ (3.720,00€), συμπ. ΦΠΑ και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του 
προϋπολογισμού 2021 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.: 0889.
Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων  :

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
1 50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και 
συναφούς εξοπλισμού

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 
ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την ετήσια προληπτική συντήρηση του 
Υποσταθμού Μέσης Τάσης και των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης, του Κεντρικού UPS και των 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννητριών – Η/Ζ) που είναι εγκαταστημένα στο Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Νάξου. 
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Συγκεκριμένα στο Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου είναι εγκατεστημένος ο παρακάτω εξοπλισμός: 

1. 1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης ο οποίος περιλαμβάνει:

 Τον χώρο του Πίνακα Μέσης Τάσης 20 KV

 Το χώρο ενός (1)  Μετασχηματιστή(Μ/Σ) Χυτορητίνης ισχύος 630KVA. 

 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης

1. 2 Κεντρικό UPS ισχύος 30 KVA

1. 3 Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ισχύος 250kVA έκαστο.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ/Σ 

Η ετήσια προληπτική συντήρηση του υποσταθμού Μέσης Τάσης θα περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κατά ελάχιστο εργασίες:

2. 1 Πίνακας Μέσης Τάσης 20 KV 

 Καθαρισμός του χώρου
 Έλεγχος του μηχανισμού θέσεως εκτός των Ασφαλειοαποζευκτών  Α/Ζ. 
 Καθαρισμός των κυψελών, έλεγχος των μονωτήρων, ζυγών, συσφίξεις κοχλιών 

κλπ.
 Έλεγχος της λειτουργίας και συντήρηση των Γειωτών ( Γ/Τ ). 
 Έλεγχος της περιμετρικής γείωσης στο χώρο των Κυψελών Μ.Τ. 

2. 2 Μετασχηματιστής Χυτορητίνης ισχύος 630 KVA

 Καθαρισμός του χώρου. 
 Έλεγχος και καθαρισμός των Μ/Σ, των ακροκιβωτίων, των καλωδιώσεων, των 

κοχλιών και σύσφιξη αυτών. 
 Μέτρηση γειώσεων κόμβου Μ/Σ και μεταλλικών μερών. 
 Έλεγχος και δοκιμή των συστημάτων προστασίας του σώματος του Μ/Σ 

(θερμόμετρο). 
 Έλεγχος της θέσεως του tap (λόγος μετασχηματισμού). 
 Θερμογράφηση τυλιγμάτων Μ/Σ.

2. 3 Γενικός Πίνακας  Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ)

 Καθαρισμός των χώρων. 
 Καθαρισμός και συντήρηση του Γ.Π.Χ.Τ. (μονωτήρες - Α/Δ - συσφίξεις 

ακροδεκτών - ζυγών - πυκνωτών - Relays κ.λ.π.) 
 Έλεγχος λειτουργίας και λίπανση των Α/Δ του Γ.Π.Χ.Τ. 
 Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών (μόνιμης και αυτόματης αντιστάθμισης). 
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Εργασίες στον Γ.Π.Χ.Τ

Οι εργασίες που θα γίνουν στον Γ.Π.Χ.Τ αφορούν τη μετατροπή/σύνδεση του 
υφιστάμενου γενικού υποπίνακα του παλαιού κτιρίου σε γραμμή εφεδρείας (Η/Ζ).

2. 4 Γενικοί έλεγχοι του Υ/Σ 

 Μέτρηση των γειώσεων (κόμβων και μεταλλικών μερών). 

 Έλεγχος του φωτισμού. 

 Έλεγχος των πυροσβεστήρων. 

 Έλεγχος των πινακίδων σημάνσεως κινδύνου. 

 Έλεγχος των προστατευτικών μέσων χειρισμού 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η/Ζ

Η ετήσια προληπτική συντήρηση των Η/Ζ θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατά 
ελάχιστο εργασίες:

 Γενικός καθαρισμός 
 Αντικατάσταση αναλωσίμων (λιπαντικό έλαιο, φίλτρα πετρελαίου/λαδιού). 
 Δοκιμές λειτουργίας σε όλες τις καταστάσεις (standby – auto – off) με ανάληψη 

φορτίων εάν είναι εφικτό 
 Μετρήσεις και έλεγχος κατάστασης μπαταρίας, φορτιστή μπαταρίας, AVR, 

συστήματος μεταγωγής κλπ. 

Εργασίες στα Η/Ζ

Ύστερα από υπόδειξη του συνεργείου εγκατάστασης του δεύτερου 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου που έγινε πρόσφατα θα πρέπει στο παλαιό 
Η/Ζ να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

 Προσθήκη αισθητήρες θερμοστάτη νερού & πίεσης ελαίου, ώστε να συνδεθούν 
με το όργανο ελέγχου DATAKOM και να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες ενδείξεις 
και προστασίες. *Οι εργασίες αυτές αφορούν το παλαιό Η/Ζ.

 Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί αισθητήρας στάθμης στη δεξαμενή του 
πετρελαίου που είναι τοποθετημένη εντός του χώρου των Η/Ζ, ώστε να συνδεθεί 
με τα όργανα ελέγχου DATAKOM και στα δύο Η/Ζ.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS 

 Γενικός καθαρισμός. 
 Έλεγχος συσσωρευτών, ανορθωτικού, inverter. 
 Έλεγχος ανεμιστήρων ψύξης.
 Δοκιμές σε όλες τις φάσεις λειτουργίας (standby – bypass - on load) με ανάληψη 

φορτίων μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 
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Όλες οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία και επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τις κατά 
περίπτωση οδηγίες των κατασκευαστών. 

Μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών θα παραδίδεται φύλλο ελέγχου και συντήρησης 
για την κάθε εγκατάσταση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή όπου θα αναφέρονται όλες οι 
μετρήσεις και εργασίες που έγιναν. 

Οι εργασίες της ετήσιας γενικής συντήρησης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε 
όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο 
και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών. Τα 
εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν, να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους 
ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου, σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις.

5.2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Στην προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη για την ετήσια συντήρηση θα 
συμπεριλαμβάνονται τα κόστη των κάτωθι αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών που 
απαιτούνται για την συντήρησή τους: 

 Λάδια 

 Φίλτρο λαδιού

 Φίλτρο αέρος

 Φίλτρα πετρελαίου

 Αντιψυκτικό

Στην έννοια αναλώσιμα υλικά δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά των συσκευών 
των εγκαταστάσεων, που πρέπει να αντικατασταθούν λόγω βλάβης. Η δαπάνη αυτών 
των τελευταίων βαρύνει το Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ.

5.3 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα έξοδα μετακίνησης προσωπικού και μεταφοράς υλικών από και προς τις 
εγκαταστάσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Εξαίρεση αποτελεί η μεταφορά 
υλικών για την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
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5.4 ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν 
αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, κατά τις ημέρες και 
ώρες που θα συμφωνηθεί με το Τεχνικό Τμήμα του Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου. 

Στην περίπτωση εργασιών που απαιτούν παρεμβάσεις εκ μέρους του αναδόχου που 
μπορεί να δυσχεράνουν ή και να εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου, θα 
πρέπει αυτές κατόπιν και πάλι συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα, να πραγματοποιηθούν σε 
ώρες ή ημέρες όπου και πάλι θα είναι απρόσκοπτη η λειτουργία του νοσοκομείου, χωρίς 
επιπλέον αποζημίωση.

5.5 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε νόμο, διάταγμα, οδηγία και γενικά κάθε 
διάταξη και κανονισμό σχετικά με τις εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης και τους 
κανόνες συντήρησης που ισχύουν και πρόκειται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που θα συμβεί, από κακή συντήρηση των εγκαταστάσεων και συσκευών. Για το 
λόγο αυτό θα έχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική Εταιρεία αποδεκτή 
από το Ελληνικό Κράτος αξίας μεγαλύτερης του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού. Επίσης, 
ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της καλής και ασφαλούς 
λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει η σύμβαση.

5.6 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί 
όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των 
εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών. Θα περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή 
υπολείμματα εργασιών, θα τα απομακρύνει και θα τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες 
από τις αρμόδιες Αρχές. Τα έξοδα απομάκρυνσης και μεταφοράς των υπολειμμάτων θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Επίσης όλα τα υλικά τα οποία αποξηλώνονται ή αντικαθίστανται από τον Ανάδοχο ή 
προέρχονται από καθαίρεση υπαρχόντων, κατά την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, θα παραδίδονται και θα αποτίθενται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

5.7 ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση, 
ή ζημιά, ή κακή χρήση που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις.

5.8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε αναγκαία επιδιόρθωση βλάβης, μετατροπή ή προσθήκη εξοπλισμού για 
τη βελτίωση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  δεν 
περιλαμβάνονται στις εργασίες της συμβατικής συντήρησης αφού προταθούν ή 
διαπιστωθούν μετά την σύναψη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται 
στον Ανάδοχο, εκτός από το κόστος των ανταλλακτικών, αμοιβή εργασίας κατόπιν 
υποβολής προσφοράς και γραπτής συμφωνίας. Στην  περίπτωση αυτή το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου 
δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε τρίτον. 
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5.9 ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων θα συνταχθεί και θα παραδοθεί 
τεχνική έκθεση όπου θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που έγιναν, με τα αποτελέσματα, τις 
μετρήσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις για την ασφαλέστερη λειτουργία και 
βελτίωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο Ανάδοχο.

5.10 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.). 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν οργάνωση, δομή και 
μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, 
στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι:

 Ανέλαβαν κατά τα τρία τελευταία έτη τουλάχιστον μία σύμβαση ανά έτος (ανεξαρτήτου 
διάρκειας και κόστους της σύμβασης) παροχής υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών 
μέσης τάσης με ηλεκτρική εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 1260 KVA και 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τουλάχιστον 500KVA. 

 Διαθέτουν τουλάχιστον έναν ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο, ο οποίος να έχει το 
δικαίωμα επίβλεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο δυναμικό της εταιρίας ή 
να προσκομίσει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρίας και του Μηχανικού και να 
καταθέσει βεβαίωση με τα πλήρη στοιχεία του. Ο εν λόγω Μηχανικός θα ορισθεί ως 
υπεύθυνος συντονιστής και θα προΐσταται των συνεργείων του Αναδόχου. Είναι 
δυνατόν ο Ανάδοχος, εφόσον διαθέτει τα παραπάνω προσόντα, να αναλάβει ο ίδιος 
την αρμοδιότητα αυτή. 

 Οι ηλεκτρολόγοι που απασχολούν και συμμετέχουν στην ομάδα έργου κατέχουν άδεια 
για εργασίες σε υποσταθμούς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 141/12-6-2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών 
προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, 
επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την 
άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.» και έχουν τουλάχιστον τρία 
(3) χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. 

 Διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2015, για ανάλογες εργασίες, δηλαδή για υπηρεσίες 
συντήρησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, υποσταθμών χαμηλής και μέσης τάσης, 
έλεγχο λειτουργίας αυτών σε ισχύ. 

 Διαθέτουν πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007, σε ισχύ. 
 Διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 

63/τ. Α’/3-5-2010), όπως ισχύει. 
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 Χρονοδιάγραμμα / Ορόσημα Υλοποίησης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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, της 
νόμιμης εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να 
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74):

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Α)Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου 
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο 80, παρ. 9 του 
Ν.4412/2016).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Β)Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της.
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Γ)Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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Β. «Τεχνική Προσφορά»

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα 
γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από την προσφέρουσα. Για τις ανάγκες της 
αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και 
πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Γ. «Οικονομική Προσφορά»

Προσφορά υποβάλλεται για την υπηρεσία, όπως αυτή παρουσιάζεται στην εν λόγω 
πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές 
ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συμβάσης και να μην αναπροσαρμόζονται.

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η προσφορά θα αποσταλεί  στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 09.11.2021, ημέρα Tρίτη και 
ώρα 14:30.

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από 
τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού 
οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της 
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου 
άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

       Η Αν. Διοικήτρια

                                                                                                                                    Φραγκίσκου Καλλίτσα

mailto:%20info@naxoshospital.gov.gr
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Ακριβές Αντίγραφο
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Γρατσίας Ιωάννης
ΓΝ-ΚΥ Νάξου
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