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ΑΡΟΦΑΣΘ
ΘΕΜΑ : «Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και κλιματιςμοφ κεντρικοφ κτιρίου ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου πφργου
αυτοφ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εβδομιντα χιλιάδων Ευρϊ
#70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)».

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ :
α. Του Ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κ.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
β. Του Ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ. Του Ν. 3922/2011 (Αϋ 35) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
δ. Του Ν. 4150/2013 (Αϋ 102) «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ε. Του Ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ςτ. Του Ν. 4412/2016 (Aϋ 147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
η.

Του Ν. 4605/2019 (Αϋ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (...) και άλλεσ διατάξεισ».
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θ. Του Ν 4622/2019 (Αϋ133) «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
Κυβερνθτικϊν Οργάνων και τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ».
κ. Του Ρ.Δ. 81/2014 (Αϋ 125) «Αναδιάρκρωςθ περιφερειακϊν Διοικιςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (...)».
ι. Του Ρ.Δ. 70/2015 (Αϋ 114) «(…) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (…)»
ια. Του Ρ.Δ. 13/2018 (Αϋ 26) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ».
ιβ. Του Ρ.Δ. 83/2019 (Αϋ 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν».
ιγ. Τθσ Αρικ. : 57654/2017 (Βϋ 1781) Υ.Α. «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κζντρου
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
2. Τθν Α.Ρ. : 2/45897/0026/14-06-2017 εγκφκλιο ΥΡ.ΟΙΚ./ΓΓΔΡ/ΓΛΚ «Ραροχι οδθγιϊν επί διατάξεων του
Ν.4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΘ-36Κ).
3. Τθν Α.Ρ.:2831.8-1/63573/2020/29–09–2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ με κζμα: «Συγκρότθςθ
Ετιςιων Επιτροπϊν (...), ζτουσ 2020-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (ΑΔΑ :
6ΞΦ04653ΡΩ-1Ι).
4. Το Α.Ρ.: 2416.1/13345/2020/25-02-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ (ΑΔΑΜ :
20REQ006356367).
5. Το Α.Ρ.:2833.1 – 1/16214/2020/06-03-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο .
6. Τθν Α.Ρ.: 2811.23/6414/2020/24-04-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Αϋ , θ οποία καταχωρικθκε με
α/α 22 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ (ΑΔΑ: 6ΚΜΧ4653ΡΩ-94Φ, ΑΔΑΜ : 20REQ006672125).
7. Το Α.Ρ.: 2416.1/35281/2020/11-06-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ.
8. Το Α.Ρ.: 2416.1/39497/2020/25-06-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ. (ΑΔΑΜ :
20REQ006924783).
9. Το Α.Ρ.:2833.1 – 1/40987/2020/30-06-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο .
10. Τθν Α.Ρ.: 2811.6/44660/2020/13-07-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Αϋ (ΑΔΑ: 6ΕΔ34653ΡΩΦΦ8, ΑΔΑΜ: 20REQ007020241).
11. Το Α.Ρ.:2833.1 – 3/45807/2020/16-07-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο .
12. Το Α.Ρ.: 2416.1/46385/2020/17-07-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ.
13. Το Α.Ρ.: 2416.1/46611/2020/20-07-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ (ΑΔΑΜ :
20REQ007049985).
14. Το Α.Ρ.:2833.1 – 1/47748/2020/23-07-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο .
15. Το Α.Ρ.: 2833.1 – 1/47751/2020/23-07-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο .
16. Το Α.Ρ.: 2416.1/52784/2020/13-08-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ.
17. Τθν Α.Ρ.: 2811.6/52875/2020/14-08-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Αϋ (ΑΔΑ: Ψ3ΘΔ4653ΡΩ-
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Γ5Ι, ΑΔΑΜ: 20REQ007184357).

18. Το Α.Ρ.: 2833.1-3/54153/2020/21-08-2020 Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο .
19. Το από 24-08-2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Α.Λ.Σ. – Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. /Δ.Ρ. ΣΤϋ.

Διακθρφςςει

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και κλιματιςμοφ κεντρικοφ κτιρίου ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου πφργου
αυτοφ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εβδομιντα χιλιάδων Ευρϊ
#70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα που
ακολουκεί:

Α/Α
ΥΡΘΕΣΙΑ

1

2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑ ΜΘΝΑ
ΔΕΚΑ ΜΘΝΕΣ
(Συμπεριλαμβανομζνου (Συμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α. 24%)
Φ.Ρ.Α. 24%)

CPV

Συντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων
50710000-5
(πυροπροςταςίασ, υδραυλικϊν
και θλεκτρολογικϊν)

2.000,00€

20.000,00€

Συντιρθςθ κλιματιςμοφ

5.000,00€

50.000,00€

45259000-7

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ

70.000,00€

Kριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΟ 1ο
ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τουσ φακζλουσ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, με τουσ εξισ τρόπουσ :
α. Τθν αποςτολι τουσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο (NUTS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
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ΑΧΘΣ : EL 307) (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, Γραφείο 425), ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με
courier ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται μζχρι τθν
προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
β. Τθν κατάκεςι τουσ ιδιοχείρωσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ειδικά προσ τοφτο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπο, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν
διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ ΦΡΑ του ΥΝΑΝΡ, ιτοι τθν θμζρα που κα
διενεργθκεί ο διαγωνιςμόσ :

Θμ/νία : 15 – 10 – 2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 09:30
Τόποσ διενζργειασ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Λιμάνι Ρειραιά
3οσ όροφοσ αίκουςα ςυνεδριάςεων αρ. 318

Θ ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Ρροςφορζσ, που κατατίκενται μετά
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ παραλαβισ από τον πρόεδρο του γνωμοδοτικοφ οργάνου, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται
από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ
τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ και ϊρασ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.

Οι προςφζροντεσ μποροφν να κατακζςουν προςφορά είτε για το ςφνολο των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν είτε τμθματικά για κάκε παρεχόμενθ υπθρεςία όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον Ρίνακα
του προοιμίου τθσ παροφςασ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τουσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) ι
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμοςίωσ από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ διαδικαςιϊν
ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του ΥΝΑΝΡ .
Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν
και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του ΥΝΑΝΡ. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται επίςθσ οι
προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν
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αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.

Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ
κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι επίςθμα μεταφραςκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ,
για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα επιςυναπτόμενα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά
τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
ΑΘΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :
α. φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β. ενϊςεισ προμθκευτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων) που υποβάλλουν κοινι προςφορά
και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα.
ΑΘΟ 3ο
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ωσ κάτωκι τρεισ (03) ανεξάρτθτοι και ςφραγιςμζνοι
φάκελοι, για κακζνα εκ των οποίων ιςχφουν τα κάτωκι :
1. Στον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ και ςε κάκε φάκελο εντόσ του κυρίου φακζλου προςφοράσ πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ :
α) Θ φράςθ : «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΘΝ «Ραροχι υπθρεςιϊν
ςυντιρθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και κλιματιςμοφ κεντρικοφ κτιρίου ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου
πφργου αυτοφ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εβδομιντα χιλιάδων Ευρϊ
#70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)».
β) Θ πλιρθσ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό (Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο).
γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ (Α.Ρ. : 2833.1 – 3/64862/2020/02 – 10 –2020).
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ( 15/10 / 2020).
ε) Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) ( 15/ 10 / 2020).
ςτ) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
η) Θ ζνδειξθ : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ».
2. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» περιλαμβάνεται, επί ποινι απόρριψθσ:
α. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147)
κατά το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα.
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι κακϊσ και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του
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διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr.

Kατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατι, όπωσ με μόνθ τθν υπογραφι του εκπροςϊπου (όπωσ αυτόσ
ορίηεται ςτο άρκρο 79A του N. 4412/2016 , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του N. 4412/16 (Αϋ 147) για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
β. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Ο προςφζρων υποχρεοφται - κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) – ςτθν
υποβολι Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με χρόνο ιςχφοσ ςαράντα (40)
επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων
αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ωσ προσ τα
προβλεπόμενα ςτα άρκρα 73 ζωσ 79 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), αν δεν προςκομίςει ι δεν προςκομίςει
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν ι εν
γζνει δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μίασ ι
περιςςοτζρων των απαιτιςεων των κριτθρίων επιλογισ και εάν δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α. του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.
Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ
οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
3. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ και το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ
Οι προςφζροντεσ, κα πρζπει οπωςδιποτε να ςυμπεριλάβουν εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, επί
ποινι απόρριψθσ :
-Συμπλθρωμζνο τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ).
- Οτιδιποτε αναφζρεται ςτο Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.
4. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι :
(i) Ρεριγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
(ii) Θ προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπ’ όψιν θ τιμι
ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία χωρίσ Φ.Ρ.Α. για παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
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ςφμβαςθσ.

(iii) Το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό % ςτο οποίο υπάγονται οι προσ παροχι υπθρεςίεσ.
(iv) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
(v) Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ
ΥΡΘΕΣΙΑ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ
ΓΙΑ ΧΟΝΙΚΟ
ΤΙΜΘ ΑΝΑ ΜΘΝΑ
ΔΙΑΣΤΘΜΑ
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
10 ΜΘΝΩΝ (Άνευ
(Άνευ
Φ.Ρ.Α.,
Φ.Ρ.Α.,
ςυμπεριλαμβανομζνων ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων
υπζρ
κρατιςεων υπζρ
Δθμοςίου)
Δθμοςίου)

ΡΟΣΟΣΤΟ
Φ.Ρ.Α.
(%)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ
ΓΙΑ ΧΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΘΜΑ 10 ΜΘΝΩΝ
(Συμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ 24% και
κρατιςεων υπζρ
Δθμοςίου )

Ρροςφορζσ οι οποίεσ :
-υποβάλλονται από οικονομικοφσ φορείσ που δε διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα,
- όςων θ τιμι υπερβαίνει τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτον πίνακα του προοιμίου
τθσ παροφςασ
-δε δίνουν τισ τιμζσ ςε Ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα
-δε δθλϊνουν με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι,
-κζτουν όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν
-ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςθσ και
-αποκλίνουν από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ,
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επίςθσ, δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

ΑΘΟ 4ο
ΡΑΟΧΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ

Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ,
τθλ. 2131374590-3) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ ( 08 – 10 – 2020 ), ιτοι επτά (07) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
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θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τον
προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτιματα
παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο
από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται.
ΑΘΟ 5ο
ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ) ςτον οποίο, βάςει του πρακτικοφ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ
διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του
ΥΝΑΝΡ και ςχετικισ Απόφαςθσ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, πρόκειται να γίνει
κατακφρωςθ, οφείλει, προ ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ, να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του
από τθν Υπθρεςία τα κάτωκι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν
Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν
και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
B. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν θ
Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
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Γ. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων,
από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Εφόςον δεν δφναται να εκδοκεί το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό, μπορεί να υποβλθκεί ζνορκθ βεβαίωςθ ι
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ75) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Τα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 80 παράγραφοσ 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει το ςφραγιςμζνο φάκελο με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςτο αρμόδιο για
τθν αξιολόγθςθ όργανο.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο για τθ λιψθ ςχετικισ κατά
περίπτωςθ απόφαςθσ.

ΑΘΟ 6Ο
ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται διάςτθμα επτά (07) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ
λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα επτά (07) μθνϊν. Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται,
εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ
τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ
τουσ.
ΑΘΟ 7ο
ΥΡΟΒΟΛΘ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από
το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
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ΑΘΟ 8ο
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Α. ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ο Ρροςφζρων υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) –
ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με χρόνο ιςχφοσ ςαράντα
(40) επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο
προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ωσ
προσ τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 73 ζωσ 79 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), αν δεν προςκομίςει ι δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν ι εν γζνει δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ
πλιρωςθ μίασ ι περιςςοτζρων των απαιτιςεων των κριτθρίων επιλογισ και εάν δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α. του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.
Β. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται - κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του N. 4412/2016 (Αϋ 147) κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
εκτόσ Φ.Ρ.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ
δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του τμιματοσ
τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςθ τθσ εγγφθςθσ απαιτείται προθγοφμενθ
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο εν λόγω πρωτόκολλο υπάρχουν παρατθριςεισ, θ
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ
οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
ΑΘΟ 9ο
ΧΟΝΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ - ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Α. ΧΟΝΟΣ ΡΑΟΧΘΣ
Ωσ χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των δζκα (10) μθνϊν και άρχεται από τθν
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
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Β. ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ

Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται το κεντρικό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. και ο παρακείμενοσ πφργοσ αυτοφ ,
Ακτι Βαςιλειάδθ- Ρφλεσ Ε1–Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Ρειραιά.
ΑΘΟ 10ο
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ- ΡΑΑΛΑΒΘ
Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ
Θ παρακολοφκθςθ όλων των ςταδίων τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα διενεργείται από τθν
Επιςπεφδουςα Υπθρεςία, Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ, με αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο
216 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελοφν
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςθσ. Θ Επιςπεφδουςα Υπθρεςία, Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ κα πρζπει να
ελζγχει τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διμινου παροχισ υπθρεςιϊν κα ςυντάςςει
βεβαίωςθ περί ορκισ ι μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν οποία και κα αποςτζλλει ςτθν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με
ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν.

Β. ΡΑΑΛΑΒΘ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβϊν του
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. τμθματικά ανά δίμθνο, κατόπιν τθσ προαναφερόμενθσ βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤ ϋ), ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και με τα οριηόμενα ςτο Τεφχοσ
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςθσ.
Τα ςυνταχκζντα πρωτόκολλα κα αποςτζλλονται εισ τριπλοφν ςτθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ για
περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ.
ΑΘΟ 11ο
ΡΛΘΩΜΘ
Θ πλθρωμι κα γίνει ςε Ευρϊ και κα πραγματοποιείται ανά δίμθνο μετά τθν κάκε τμθματικι παραλαβι των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτθν
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ
Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα κάτωκι δικαιολογθτικά :
α. Ρρωτόκολλο τμθματικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν, αξίασ
από 2.500€ ζωσ 60.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α., του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
β. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν.
γ. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
δ. Οτιδιποτε άλλο ηθτθκεί κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ.
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ΑΘΟ 12ο
ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ
τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερζβθ τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο ειδικι όχλθςθ με ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των απαιτοφμενων
από τθν πλευρά του Αναδόχου ενεργειϊν και ςυγκεκριμζνθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ, όχι μικρότερθ των δεκαπζντε
(15) θμερϊν. Αν παρζλκει θ προκεςμία χωρίσ να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ μζςα
ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, όταν θ ςφμβαςθ δεν
υπεγράφθ ι τα είδθ δεν παραδόκθκαν με ευκφνθ του φορζα, κακϊσ και όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Αναφορικά με τισ επιβαλλόμενεσ ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα κυρϊςεισ, ζχουν εφαρμογι ςτθν κείμενθ
νομοκεςία.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι
προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ, κακϊσ και ςτθν επιβολι των προβλεπόμενων από
το άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παροχι υπθρεςιϊν .

ΑΘΟ 13ο
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
1. Θ δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό των εβδομιντα χιλιάδων Ευρϊ #70.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) και κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό
του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ετϊν 2020-2021, ειδικόσ φορζασ 1041-502-0000000, λογαριαςμόσ 2420301001.
2. ΚΑΤΘΣΕΙΣ
-Οι υπό παροχι υπθρεςίεσ υπόκεινται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ (επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ), οι οποίεσ βαρφνουν τον
προμθκευτι :


4% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Μ.Τ.Ν.



2% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν.



Τζλοσ Χαρτοςιμου 2% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Μ.Τ.Ν. - Ε.Λ.Ο.Α.Ν.)



0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.



0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ.
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Τζλοσ Χαρτοςιμου 3% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. - Α.Ε.Ρ.Ρ.)



Ο.Γ.Α. χαρτοςιμων 20% επί του ακροίςματοσ Τελϊν Χαρτοςιμου 2% και 3%

Επί τθσ τιμολογιακισ αξίασ γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8%.
3. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ
μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.
4. Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των
τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.
5. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του με νόμιμα κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ
αυτοφ ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο
(Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1 – Ε2, Λιμάνι Ρειραιά), εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που τίκεται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι και θ οποία δε δφναται να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, αλλιϊσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
6. Ο Ανάδοχοσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) δεςμεφεται να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ
του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
τουσ οποίουσ δφναται να αποδείξει ακζτθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςθσ.
7. Για ότι δεν προβλζπεται από το κείμενο τθσ παροφςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ147),
όπωσ ιςχφει.
8. Θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα τθσ να καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (www.ynanp.gr).
9. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS KALOGERAKIS
Ημερομηνία: 2020.10.02 14:58:58 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ :
α. Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Σελ. 61).
β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ (Σελ. 02).
γ. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ (Σελ. 01)
δ. Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (Σελ. 17)
ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ :
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ (μζςω Θλ/κοφ Ταχ/μείου) :
1.ΡΟΕΔΟΣ Αϋ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 20.000€ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. ΥΝΑΝΡ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΡΛΩΤΑΧΘΣ ΛΣ ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ (ΔΙΡΘΑΡ)
2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ (μζςω Θλ/κοφ Ταχ/μείου) :
1. Γραφ. κ. Υπουργοφ
2. Γραφ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γραφ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
4. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΥΝΑΝΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΥΓΟΥ
ΓΙΑ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΘΝΩΝ
1 ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπθρεςιϊν (εργαςιϊν) ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων του
Κεντρικοφ Κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθν Ακτι Βαςιλειάδθ κακϊσ και του παρακείμενου Ρφργου.
Tο Κεντρικό Κτίριο αποτελείται από το ιςόγειο και ζξι (6) ορόφουσ και ο παρακείμενοσ Ρφργοσ αποτελείται από το
ιςόγειο και δϊδεκα (12) ορόφουσ, με κφρια χριςθ γραφεία. Και ςτα δφο κτίρια υφίςτανται αποκθκευτικοί χϊροι,
χϊροι Θ/Μ εγκαταςτάςεων ενϊ ςτο Κεντρικό κτίριο υπάρχουν επίςθσ, κλειςτόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων,
εςτιατόριο και δφο κυλικεία.

2. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΘΣ
Θ προχπολογιςκείςα

δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ (70.000,00€)

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 24% και νομίμων κρατιςεων Δθμοςίου. Στο ςυνολικό κόςτοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται
το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ.
Το ςυνολικό τίμθμα αναλφεται ςτον ακόλουκο πίνακα:

ΥΡΘΕΣΙΑ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΜΘΝΑ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΘΝΕΣ

1

Συντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων
(πυροπροςταςίασ,
υδραυλικϊν και θλεκτρολογικϊν)

2.000,00€

20.000,00€

50710000-5

2

Συντιρθςθ κλιματιςμοφ

5.000,00€

50.000,00€

45259000-7

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%

7.000,00€

70.000,00€

Α/Α

cpv

Οι υποψιφιοι δφνανται να υποβάλουν τμθματικι προςφορά για κάκε μζροσ του προαναφερόμενου πίνακα .
α. Για τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ (πυροπροςταςίασ, υδραυλικϊν και θλεκτρολογικϊν)
β. Για τον κλιματιςμό.

3. ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του κεντρικοφ κτιρίου ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου πφργου αφορά χρονικό διάςτθμα
δζκα (10) μθνϊν από τθν επομζνθ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
4. ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
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Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
5. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ

Στθν ζννοια τθσ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων περιλαμβάνεται όλο το φάςμα των εργαςιϊν, επικεωριςεων,
ελζγχων, ρυκμίςεων, τακτικισ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των πάςθσ φφςεωσ βλαβϊν
κλπ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ, αςφαλισ και αποδοτικι λειτουργία των
ςυντθροφμενων εγκαταςτάςεων:


Ρυροπροςταςίασ



Υδραυλικϊν



Θλεκτρολογικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ και του υποςτακμοφ μζςθσ
τάςθσ)



Κλιματιςμοφ

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανωτζρω εγκαταςτάςεων και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ κάκε μιασ απ’ αυτζσ ενδεικτικά
αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ. Ρζραν αυτϊν ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβουλευτεί και
τα εγχειρίδια ςυντιρθςθσ κακϊσ και πικανόν πρόςφατεσ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ των Καταςκευαςτϊν, για τυχόν
πρόςκετεσ ι/και ειδικζσ εργαςίεσ και ελζγχουσ.

6. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΥΔΑΥΛΙΚΑ-

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ)
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
i. Επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου.
Οι υποψιφιοι, πριν τθν υποβολι φακζλου με τεχνικι και οικονομικι προςφορά, υποχρεοφνται ςτθν
πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των εν λόγω κτιρίων προκειμζνου:
α) να εκτιμθκοφν οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και να λθφκεί γνϊςθ για το είδοσ, τον τφπο, τθ
κζςθ, τθν ποςότθτα αλλά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και Θ/Μ εγκαταςτάςεων
και
β) να λάβουν γνϊςθ του εγκατεςτθμζνου αδιοτθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ ςτισ ταράτςεσ των δφο κτιρίων, για τθν
τιρθςθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ προσ προςταςία των εργαηομζνων τουσ.
Μετά τθν επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου οι Υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά να κατακζςουν
βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τα ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β.1, Β.2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ.
Επιπρόςκετα, οι υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά κα κατακζςουν πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με το
ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ, και ςε περίπτωςθ που κρίνουν ότι κάποια από τισ προδιαγραφόμενεσ εργαςίεσ του,
δφναται να υλοποιθκεί με μεκοδολογία ιςοδφναμθ, κα περιγράψουν και τεκμθριϊςουν επαρκϊσ τθν ιςοδυναμία.
ii. Ραροχι επιπλζον πλθροφοριϊν
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Οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία απαιτθκεί δφναται να παραςχεκεί ςτουσ υποψθφίουσ κατόπιν ςχετικοφ
γραπτοφ αιτιματοσ.

Β. ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΡΟΣΟΝΤΑ .
i. Κανονιςμοί – Νομοκεςία.
Θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και μθχανθμάτων των κτιρίων ΥΝΑΝΡ κα γίνεται ςφμφωνα με:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία για εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργία θλεκτρομθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων.



Τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ, τεχνικζσ οδθγίεσ κλπ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΤΕΕ, ΔΕΘ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΡ, Ρυροςβεςτικό Σϊμα κλπ.



Τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.



Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ.



Το ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ.

ii. Εκτζλεςθ εργαςιϊν – ειδικότθτεσ – προςόντα.
Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ κάκε εγκατάςταςθσ κα πρζπει να εκπονθκοφν από ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό.
Ο κακοριςμόσ των ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων περιγράφονται ςτα:


ΡΔ 115/2012 (ΦΕΚ200/Αϋ/17.10.2012) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για μθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 108/2013 (ΦΕΚ141/Αϋ/12.06.2013) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για θλεκτρολογικζσ
εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 112/2012 (ΦΕΚ197/Αϋ/17.10.2012) όπωσ τροποποιικθκεκαι ιςχφει για υδραυλικζσ
εγκαταςτάςεισ.

iii. Επίβλεψθ εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα ορίςει μθχανικό ι μθχανικοφσ με τα απαραίτθτα
επαγγελματικά προςόντα, όπωσ ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία (βλζπε παρ. ii) για τθν επίβλεψθ τθσ
καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν αςφάλεια λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Ο μθχανικόσ οφείλει να
είναι παρόν τόςο κατά τθ διάρκεια του κανονικοφ του ωραρίου όςο και εκτάκτωσ εφόςον προκφψουν ηθτιματα
ι ανάγκεσ παρουςίασ του ι ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ αλλαγισ προςϊπου ωσ προσ τον
επιβλζποντα μθχανικό ι μθχανικοφσ απαιτείται επικαιροποίθςθ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
iv. Φάκελοσ με τα ςτοιχεία τεχνικοφ ςυνεργείου Αναδόχου.
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Κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει:


Κατάςταςθ με τα ςτοιχεία του ειδικευμζνου προςωπικοφ του ςυνεργείου (ονοματεπϊνυμο, ειδικότθτα,
αρικμόσ ταυτότθτασ, αρικμόσ επαγγελματικισ άδειασ) που κα απαςχολιςει για τισ εν λόγω εργαςίεσ,
και τι είδουσ εργαςία κα εκτελεί κάκε άτομο (π.χ. ςυντιρθςθ υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ) κεωρθμζνθ
από το νόμιμο εκπρόςωπό του.



Φωτοαντίγραφα ταυτότθτασ ι διαβατθρίων των ανωτζρω.



Φωτοαντίγραφα των επαγγελματικϊν αδειϊν από τον φορζα ζκδοςισ τουσ για τον κακζνα από τουσ
ανωτζρω, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

Τα εν λόγω ςτοιχεία κα επικαιροποιθκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που μετά από τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ αντικαταςτακεί κάποιο από τα μζλθ του ςυνεργείου, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤ' ΕΡΙΣΤΑΣΙΑ,
προςκομίηοντασ όλα τα ανωτζρω ζγγραφα για το νζο μζλοσ κακϊσ και ανακεωρθμζνθ κατάςταςθ τεχνικοφ
προςωπικοφ.

Ειδικότερα, για τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ ο Ανάδοχοσ πζραν των ανωτζρω κα κατακζςει βεβαίωςθ, ςφμφωνα με
το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.4 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ, με τθν οποία κα γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του ι των
επιβλεπόντων μθχανικϊν οι οποίοι κα πρζπει να κατζχουν τισ νόμιμεσ άδειεσ.
Επιςθμαίνεται ότι, οι εργαςίεσ δε δφναται να εκτελεςτοφν από τεχνικό προςωπικό που δε διακζτει επαγγελματικι
άδεια ανάλογθ τθσ ιςχφοσ των εγκαταςτάςεων των κτιρίων.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εκτελζςτθκαν εργαςίεσ από τεχνικό προςωπικό που δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παρ.iv ι που θ ιςχφσ τθσ επαγγελματικισ άδειασ
δεν ανταποκρίνεται ςτθν ιςχφ των εκτελοφμενων εργαςιϊν, οι εργαςίεσ κα κεωροφνται άκυρεσ και ο Ανάδοχοσ
εκπρόκεςμοσ ωσ προσ τθν υποχρζωςι του ςτο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του επιβλζποντα μθχανικοφ και του προςωπικοφ του ςυνεργείου τα οποία κα
κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά κα πραγματοποιθκεί από τθν Υπθρεςία ΔΡ ΣΤϋμε τθ ςυνδρομι τθσ
Υπθρεςίασ ΔΙΛΙΚΥΡ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ θ τεχνικι προςφορά απορρίπτεται εξϋολοκλιρου.
v. Ταυτοποίθςθ μελϊν ςυνεργείου αναδόχου.
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του Αναδόχου κατά τθν είςοδό τουσ ςτο κεντρικό κτίριο, είτε εν υπθρεςία είτε
όχι, κα φζρουν κατάλλθλθσ μορφισ ταυτότθτα ευδιάκριτου μεγζκουσ ςε οφκαλμοφανι κζςθ που κα δείχνει τθ
φωτογραφία, το ονοματεπϊνυμο και τθν ειδικότθτα του φζροντοσ, τον αρικμό μθτρϊου του ςτθν επιχείρθςθ
και τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ. Ρροκειμζνου να γίνεται θ ταυτοποίθςθ κα δοκεί φωτοαντίγραφο
κατάςταςθσ προςωπικοφ ςτο γραφείο υποδοχισ ςτο ιςόγειο όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο iv.

ΑΔΑ: 6ΚΨΦ4653ΠΩ-2ΥΝ

20PROC007416233 2020-10-02

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ.
i. Συμπλιρωςθ δελτίου ςυντιρθςθσ.
Μετά από κάκε προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ επίςκεψθ τεχνικοφ του Αναδόχου, κα παραδίδεται
υπογεγραμμζνο δελτίο ςυντιρθςθσ, ςτο γραφείο υποδοχισ ςτο ιςόγειο του Κεντρικοφ Κτιρίου όπου κα
φυλάςςεται ςε ειδικό φάκελο μζχρι να παραλθφκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. Το δελτίο ςυντιρθςθσ κα ζχει τθ μορφι του ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.3 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ
παροφςθσ και κα είναι διπλότυπο. Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα μεριμνά για τθν προμικεια
και εφοδιαςμό του τεχνικοφ προςωπικοφ με τα ζντυπα των ανωτζρω δελτίων. Το πρωτότυπο κα παραδίδεται
με υπογραφι του τεχνικοφ ςυντιρθςθσ και κα υπογράφεται από τον υπάλλθλο του γραφείου υποδοχισ ςτο
ιςόγειο, για τθν παραλαβι του. Στθν αρχι τθσ επόμενθσ θμζρασ κα παραδίδονται τα δελτία τθσ προθγοφμενθσ
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ, όπου αφοφ κεωροφνται κα φυλάςςονται ςε
ειδικό φάκελο, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν. Το ςτζλεχοσ κα παραμζνει ςτον Ανάδοχο
για περαιτζρω επεξεργαςία.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ θ οποία δφναται να αποκαταςτακεί άμεςα, κα περιγράφεται ςτο
δελτίο και κα αναφζρεται ο τρόποσ με τον οποίο αποκαταςτάκθκε.
Σε περίπτωςθ που θ εργαςία δε δφναται να εκτελεςτεί τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, λόγω μθ διακεςιμότθτασ
κάποιου υλικοφ – ανταλλακτικοφ, κα αναφζρεται ςτο δελτίο που κα παραδίδεται και κα γίνεται άμεςα γραπτό
αίτθμα ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυγκεκριμζνου υλικοφ-ανταλλακτικοφ από
τον Ανάδοχο προσ τθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν προμικειά του.
Μθ παράδοςθ δελτίου ςυντιρθςθσ ι μθ παράδοςθ υπογεγραμμζνου δελτίου ςυντιρθςθσ μετά από κάκε
προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ επίςκεψθ από αρμόδιο τεχνικό του Αναδόχου, κα κεωρείται ότι δεν
πραγματοποιικθκε θ επίςκεψθ.

Δ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ -ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
1. Μόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ – πυρανίχνευςθσ.
Στο τζλοσ κάκε διμινου ςυντιρθςθσ κα προςκομίηεται βεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ για κάκε μόνιμο ςφςτθμα
χωριςτά ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δ.1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ τθσ παροφςθσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δ.2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ τθσ παροφςθσ) ςφμφωνα με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 13/2013
(ΦΕΚ1856/Β/21-6-2013) υπογεγραμμζνεσ από τον επιβλζποντα μθχανικό του Αναδόχου.
2. Θλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ.
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Κατά τθ λιξθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, κα προςκομίηεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ από τον Ανάδοχο, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ
Θλεκτρολόγου Εγκαταςτάτθ και Ρρωτόκολλο ελζγχου κατά ΕΛΟΤ HD-384, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ε μετά
τον ζλεγχο των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων για κάκε κτίριο (Κεντρικό και Ρφργοσ) ξεχωριςτά.
Ε. ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΜΙΚΟΫΛΙΚΑ
Το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν βαρφνει τθν Υπθρεςία. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα και μικροχλικά, τα οποία είναι
απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ τα οποία βαρφνουν τθν ανάδοχο εταιρεία.
ΣΤ. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ-ΡΑΑΛΑΒΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ Θ/Μ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΥΔΑΥΛΙΚΑ- ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ)
Στο τζλοσ κάκε διμινου κα ςυντάςςεται και κα υποβάλλεται τεχνικι ζκκεςθ για κάκε εγκατάςταςθ (π,χ.
υδραυλικι εγκατάςταςθ) χωριςτά, βαςιηόμενθ ςτα ςτοιχεία που προκφπτουν από τα δελτία ςυντιρθςθσ. Θα
υπογράφεται και κα ςφραγίηεται από τον επιβλζποντα μθχανικό του Αναδόχου και κα ςυνοδεφεται από
βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ,
επίςθσ υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο. Θ τεχνικι ζκκεςθ κατ’ ελάχιςτο κα αναφζρει:


Το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ (π.χ. υδραυλικι εγκατάςταςθ).



Το χρονικό διάςτθμα (δίμθνο) ςτο οποίο αναφζρεται.



Αναλυτικά τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.



Τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ των φφλλων ςυντιρθςθσ.



Αναφορά εξοπλιςμοφ που παρουςίαςε πρόβλθμα, επιςκευάςτθκε, ι αντικαταςτάκθκε.



Τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ εγκατάςταςθ.



Ρροτάςεισ αποκατάςταςθσ τυχόν δυςλειτουργειϊν εγκατάςταςθσ ςυνοδευόμενεσ από περιγραφι,
τεχνικά χαρακτθριςτικά ανταλλακτικϊν και αναλυτικό κόςτοσ.

Οι ανωτζρω εκκζςεισ και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ κα παραδίδονται από τον Ανάδοχο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ μζχρι τθν πζμπτθ (5θ) εργάςιμθ θμζρα του επόμενου διμινου.
Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ κα πραγματοποιείται από
τθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ.
Θα τθρείται ςτθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ ανά δίμθνο φάκελοσ ο οποίοσ κα περιζχει
τα κάτωκι:
1. Τα Δελτία Συντιρθςθσ τθσ Αναδόχου Εταιρείασ, τα οποία κα πρζπει να φζρουν τθν υπογραφι του
αντίςτοιχου ςυντθρθτι. Στα Δελτία αυτά κα αναγράφονται οι α/α των δελτίων, ζνδειξθ ςυντιρθςθ ι βλάβθ και
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οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν. Επιπλζον, κα αναφζρονται και τυχόν εργαςίεσ που δεν ιταν δυνατό να
εκτελεςτοφν εντόσ του οριηόμενου χρονοδιαγράμματοσ κακϊσ και οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν εκτελζςτθκαν.
2. Τισ τεχνικζσ εκκζςεισ και τισ ςυνοδευόμενεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρζλαβε από τον
Ανάδοχο.
3. Πλεσ τισ βεβαιϊςεισ και Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ Α-Δ και που τυχόν
περιλαμβάνονται ςτον εξεταηόμενο μινα.
Θ Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ εξετάηοντασ όλα τα ανωτζρω, γνωμοδοτεί για τθν ποιότθτα
(καλι, ελλειπι ι κακι) τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ Σφμβαςθσ, διαβιβάηοντασ ςτο αρμόδιο Τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ
Ρρομθκειϊν ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ Γϋ τθ ςχετικι υπθρεςιακι βεβαίωςθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβϊν του ΥΝΑΝΡ,
με ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ, κατόπιν προςκόμιςθσ τθσ υπθρεςιακισ βεβαίωςθσ του
προθγοφμενου εδαφίου. Το ςυνταχκζν πρωτόκολλο κα αποςτζλλεται ςτθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ Γϋ για περαιτζρω
ενζργειεσ πλθρωμισ.

Ρροσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ θ Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ δφναται να επικοινωνεί με τον
Ανάδοχο για περαιτζρω πλθροφορίεσ. Πλθ θ αλλθλογραφία και θ κατάκεςθ εγγράφων για οποιοδιποτε κζμα που
αφορά ςτθν παροφςα, μεταξφ

αρμόδιασ Υπθρεςίασ και Αναδόχου κα γίνεται εγγράφωσ ι θλεκτρονικά. Οι

οποιαςδιποτε φφςεωσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ και κανζνασ από τουσ ανωτζρω δεν κα
ζχει το δικαίωμα να τισ επικαλεςτεί.

Η. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτθν κακι ςυντιρθςθ και ςτθν
ζλλειψθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ. Οφείλει να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων και κα είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ ςε υλικά αγακά ι άλλα παντόσ
τφπου, ςυμπεριλαμβανομζνου του φορζα, ι ηϊα ι για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκλθκεί ςτο προςωπικό του, ςτο
προςωπικό του ΥΝΑΝΡ, ςτουσ επιςκζπτεσ εφόςον τα παραπάνω προξενθκοφν κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ των
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ κλπ ι είναι ςυνζπεια μθ ςωςτισ εκτζλεςθσ του ζργου.

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, εργοδοτικζσ
υποχρεϊςεισ, τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ μθ τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ
εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του.

ΑΔΑ: 6ΚΨΦ4653ΠΩ-2ΥΝ

20PROC007416233 2020-10-02

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει Γραφείο Υποςτιριξθσ το οποίο κα λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 365
θμζρεσ το χρόνο και 24 ϊρεσ το 24ωρο προκειμζνου να ζρχεται ςε επαφι αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν αναφορά προβλθμάτων ι βλαβϊν. Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει αποκλειςτικό αρικμό
τθλεφϊνου και φαξ με αςτικι ι μθδενικι χρζωςθ για τον καλοφντα όπωσ επίςθσ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) για το Γραφείο Υποςτιριξθσ. Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει
πίνακα με τα ανωτζρω ςτοιχεία.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ για απαςχόλθςθ υπερωριακι, νυχτερινι και
Κυριακϊν – αργιϊν. Για περιπτϊςεισ που απαιτείται εκτάκτωσ να καλείται για να απαςχολθκεί προςωπικό του
Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι Νομοκεςία ενζργειεσ με μζριμνα και ευκφνθ του.

Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα μεριμνά για τθ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και απόρριψθ
«προϊόντων» που προκφπτουν από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – αποκατάςταςθσ βλαβϊν, επί αυτοκινιτου ι βυτίου ςε
κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.

Οποιαδιποτε φκορά παρατθρθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αναφερκεί ςτον Επιβλζποντα
Μθχανικό του ζργου, ο οποίοσ κα ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τον Εργοδότθ, επιςυνάπτοντασ τεχνικι ζκκεςθ για
τον τρόπο και το κόςτοσ αποκατάςταςισ τουσ. Θ αποκατάςταςθ βλάβθσ που προκφπτει από αμζλεια του ςυνεργείου
ςυντιρθςθσ βαρφνει τον Ανάδοχο κακϊσ και θ μθ ζγκυρθ αναφορά τθσ.

7. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
i. Επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου.
Οι υποψιφιοι, πριν τθν υποβολι φακζλου με τεχνικι και οικονομικι προςφορά, υποχρεοφνται ςτθν
πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των εν λόγω κτιρίων προκειμζνου:
α) να εκτιμθκοφν οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και να λθφκεί γνϊςθ για το είδοσ, τον τφπο, τθ
κζςθ, τθν ποςότθτα αλλά και τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και
β) να λάβουν γνϊςθ του εγκατεςτθμζνου αδιοτθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ ςτισ ταράτςεσ των δφο κτιρίων, για τθν
τιρθςθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ προσ προςταςία των εργαηομζνων τουσ.
Μετά τθν επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου οι Υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά να κατακζςουν
βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τα ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β.1, Β.2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ.
Επιπρόςκετα οι υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά κα κατακζςουν πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με το
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ, και ςε περίπτωςθ που κρίνουν ότι κάποια από τισ προδιαγραφόμενεσ εργαςίεσ του,
δφναται να υλοποιθκεί με μεκοδολογία ιςοδφναμθ, κα περιγράψουν και τεκμθριϊςουν επαρκϊσ τθν ιςοδυναμία.

ii. Ραροχι επιπλζον πλθροφοριϊν
Οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία απαιτθκεί δφναται να παραςχεκεί ςτουσ υποψθφίουσ κατόπιν ςχετικοφ
γραπτοφ αιτιματοσ.

Β. ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΡΟΣΟΝΤΑ .
i. Κανονιςμοί – Νομοκεςία.
Θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων των κτιρίων ΥΝΑΝΡ κα γίνεται ςφμφωνα με:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία για εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργία θλεκτρομθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων.



Τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ, τεχνικζσ οδθγίεσ κλπ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΤΕΕ, ΔΕΘ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΡ, Ρυροςβεςτικό Σϊμα κλπ.



Τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.



Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ.



Το ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ.

ii. Εκτζλεςθ εργαςιϊν – ειδικότθτεσ – προςόντα.
Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ κάκε εγκατάςταςθσ κα πρζπει να εκπονθκοφν από ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό.
Ο κακοριςμόσ των ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων περιγράφονται ςτα:


ΡΔ 115/2012 (ΦΕΚ200/Αϋ/17.10.2012) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για μθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 108/2013 (ΦΕΚ141/Αϋ/12.06.2013) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για θλεκτρολογικζσ
εγκαταςτάςεισ.

iii. Επίβλεψθ εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν υποβολι τεχνικισ προςφοράσ , κα ορίςει μθχανικό ι μθχανικοφσ με τα απαραίτθτα
επαγγελματικά προςόντα όπωσ ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία (βλζπε παρ. ii) για τθν επίβλεψθ τθσ καλισ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν αςφάλεια λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Ο μθχανικόσ οφείλει να είναι
παρϊν τόςο κατά τθ διάρκεια του κανονικοφ του ωραρίου όςο και εκτάκτωσ εφόςον προκφψουν ηθτιματα ι
ανάγκεσ παρουςίασ του ι ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ αλλαγισ προςϊπου ωσ προσ τον
επιβλζποντα μθχανικό ι μθχανικοφσ απαιτείται επικαιροποίθςθ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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iv. Φάκελοσ με τα ςτοιχεία τεχνικοφ ςυνεργείου Αναδόχου.

Κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει:


Κατάςταςθ με τα ςτοιχεία του ειδικευμζνου προςωπικοφ του ςυνεργείου (ονοματεπϊνυμο, ειδικότθτα,
αρικμόσ ταυτότθτασ, αρικμόσ επαγγελματικισ άδειασ) που κα απαςχολιςει για τισ εν λόγω εργαςίεσ,
και τι είδουσ εργαςία κα εκτελεί κάκε άτομο (π.χ. ςυντιρθςθ υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ) κεωρθμζνθ
από το νόμιμο εκπρόςωπό του.



Φωτοαντίγραφα ταυτότθτασ ι διαβατθρίων των ανωτζρω.



Φωτοαντίγραφα των επαγγελματικϊν αδειϊν από τον φορζα ζκδοςισ τουσ για τον κακζνα από τουσ
ανωτζρω, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

Τα εν λόγω ςτοιχεία κα επικαιροποιθκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που μετά από τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ αντικαταςτακεί κάποιο από τα μζλθ του ςυνεργείου, ο
Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑ,
προςκομίηοντασ όλα τα ανωτζρω ζγγραφα για το νζο μζλοσ κακϊσ και ανακεωρθμζνθ κατάςταςθ τεχνικοφ
προςωπικοφ.

Ειδικότερα, για τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ ο Ανάδοχοσ πζραν των ανωτζρω κα κατακζςει βεβαίωςθ, ςφμφωνα με
το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.4 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ, με τθν οποία κα γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του ι των
επιβλεπόντων μθχανικϊν κακϊσ και κεωρθμζνο φωτοαντίγραφο οι οποίοι κα πρζπει να κατζχουν τισ νόμιμεσ άδειεσ.

Επιςθμαίνεται ότι, οι εργαςίεσ δε δφναται να εκτελεςτοφν από τεχνικό προςωπικό που δε διακζτει επαγγελματικι
άδεια ανάλογθ τθσ ιςχφοσ των εγκαταςτάςεων των κτιρίων.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εκτελζςτθκαν εργαςίεσ από τεχνικό προςωπικό που δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παρ.v ι που θ ιςχφσ τθσ επαγγελματικισ άδειασ δεν
ανταποκρίνεται ςτθν ιςχφ των εκτελοφμενων εργαςιϊν, οι εργαςίεσ κα κεωροφνται άκυρεσ και ο Ανάδοχοσ
εκπρόκεςμοσ ωσ προσ τθν υποχρζωςι του ςτο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του επιβλζποντα μθχανικοφ και του προςωπικοφ του ςυνεργείου τα οποία κα
κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά κα πραγματοποιθκεί από τθν Υπθρεςία ΔΡ ΣΤϋμε τθ ςυνδρομι τθσ
Υπθρεςίασ ΔΙΛΙΚΥΡ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ θ τεχνικι προςφορά απορρίπτεται εξϋολοκλιρου.
v. Ταυτοποίθςθ μελϊν ςυνεργείου αναδόχου.
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του Αναδόχου κατά τθν είςοδό τουσ ςτο κεντρικό κτίριο, είτε εν υπθρεςία είτε
όχι, κα φζρουν κατάλλθλθσ μορφισ ταυτότθτα ευδιάκριτου μεγζκουσ ςε οφκαλμοφανι κζςθ που κα δείχνει τθ
φωτογραφία, το ονοματεπϊνυμο και τθν ειδικότθτά του φζροντοσ, τον αρικμό μθτρϊου του ςτθν επιχείρθςθ
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και τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ. Ρροκειμζνου να γίνεται θ ταυτοποίθςθ κα δοκεί φωτοαντίγραφο
κατάςταςθσ προςωπικοφ ςτο γραφείο υποδοχισ ςτο ιςόγειο όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο iv.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ.
i. Συμπλιρωςθ δελτίου ςυντιρθςθσ.
Μετά από κάκε προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ επίςκεψθ τεχνικοφ του Αναδόχου, κα παραδίδεται
υπογεγραμμζνο δελτίο ςυντιρθςθσ, ςτο γραφείο υποδοχισ ςτο ιςόγειο του Κεντρικοφ Κτιρίου όπου κα
φυλάςςεται ςε ειδικό φάκελο μζχρι να παραλθφκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. Το δελτίο ςυντιρθςθσ κα ζχει τθ μορφι του ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.3 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ
παροφςθσ και κα είναι διπλότυπο. Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα μεριμνά για τθν προμικεια
και εφοδιαςμό του τεχνικοφ προςωπικοφ με τα ζντυπα των ανωτζρω δελτίων. Το πρωτότυπο κα παραδίδεται
με υπογραφι του τεχνικοφ ςυντιρθςθσ και κα υπογράφεται από τον υπάλλθλο του γραφείου υποδοχισ ςτο
ιςόγειο, για τθν παραλαβι του. Στθν αρχι τθσ επόμενθσ θμζρασ, κα παραδίδονται τα δελτία τθσ προθγοφμενθσ
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ, όπου αφοφ κεωροφνται κα φυλάςςονται ςε
ειδικό φάκελο, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν. Το ςτζλεχοσ κα παραμζνει ςτον Ανάδοχο
για περαιτζρω επεξεργαςία.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ θ οποία δφναται να αποκαταςτακεί άμεςα, κα περιγράφεται ςτο
δελτίο και κα αναφζρεται ο τρόποσ με τον οποίο αποκαταςτάκθκε.
Σε περίπτωςθ που θ εργαςία δε δφναται να εκτελεςτεί τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, λόγω μθ διακεςιμότθτασ
κάποιου υλικοφ – ανταλλακτικοφ, κα αναφζρεται ςτο δελτίο που κα παραδίδεται και κα γίνεται άμεςα γραπτό
αίτθμα ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυγκεκριμζνου υλικοφ-ανταλλακτικοφ από
τον Ανάδοχο προσ τθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν προμικειά του.
Μθ παράδοςθ δελτίου ςυντιρθςθσ ι μθ παράδοςθ υπογεγραμμζνου δελτίου ςυντιρθςθσ μετά από κάκε
προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ επίςκεψθ από αρμόδιο τεχνικό του Αναδόχου, κα κεωρείται ότι δεν
πραγματοποιικθκε θ επίςκεψθ.

Δ. ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΜΙΚΟΫΛΙΚΑ
Το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν βαρφνει τθν Υπθρεςία. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα και μικροχλικά τα οποία είναι
απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ τα οποία βαρφνουν τθν ανάδοχο εταιρεία.
Ε. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στο τζλοσ κάκε διμινου κα ςυντάςςεται και κα υποβάλλεται τεχνικι ζκκεςθ βαςιηόμενθ ςτα ςτοιχεία που
προκφπτουν από τα δελτία ςυντιρθςθσ. Θα υπογράφεται και κα ςφραγίηεται από τον επιβλζποντα μθχανικό
του Αναδόχου και κα ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.6
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του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ, επίςθσ υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο. Θ τεχνικι ζκκεςθ κατ’ ελάχιςτο κα
αναφζρει:


Το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ.



Το χρονικό διάςτθμα (δίμθνο) ςτο οποίο αναφζρεται.



Αναλυτικά τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.



Τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ των φφλλων ςυντιρθςθσ.



Αναφορά εξοπλιςμοφ που παρουςίαςε πρόβλθμα, επιςκευάςτθκε, ι αντικαταςτάκθκε.



Τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ εγκατάςταςθ.



Ρροτάςεισ αποκατάςταςθσ τυχόν δυςλειτουργιϊν εγκατάςταςθσ ςυνοδευόμενεσ από περιγραφι,
τεχνικά χαρακτθριςτικά ανταλλακτικϊν και αναλυτικό κόςτοσ.

Οι ανωτζρω εκκζςεισ και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ κα παραδίδονται από τον Ανάδοχο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ μζχρι τθν πζμπτθ (5θ) εργάςιμθ θμζρα του επόμενου διμινου.
Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ κα πραγματοποιείται από
τθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ.
Θα τθρείται ςτθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. ανά δίμθνο παροχισ υπθρεςιϊν φάκελοσ ο
οποίοσ κα περιζχει τα κάτωκι:
1. Τα Δελτία Συντιρθςθσ τθσ Αναδόχου Εταιρείασ, τα οποία κα πρζπει να φζρουν τθν υπογραφι του
αντίςτοιχου ςυντθρθτι. Στα Δελτία αυτά κα αναγράφονται οι α/α των δελτίων, ζνδειξθ ςυντιρθςθ ι βλάβθ και
οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν. Επιπλζον, κα αναφζρονται και τυχόν εργαςίεσ που δεν ιταν δυνατό να
εκτελεςτοφν εντόσ του οριηόμενου χρονοδιαγράμματοσ κακϊσ και οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν εκτελζςτθκαν.
2. Τισ τεχνικζσ εκκζςεισ και τισ ςυνοδευόμενεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρζλαβε από τον
Ανάδοχο.
3. Πλεσ τισ βεβαιϊςεισ και Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ Α-Γ και που τυχόν
περιλαμβάνονται ςτον εξεταηόμενο μινα.
Θ Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. εξετάηοντασ όλα τα ανωτζρω, γνωμοδοτεί για τθν ποιότθτα
(καλι, ελλειπι ι κακι) τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ Σφμβαςθσ, διαβιβάηοντασ ςτο αρμόδιο Τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ
Ρρομθκειϊν ΥΝΑΝΡ/ΓΟΥ/ΔΙΡΕΑ Γϋ τθ ςχετικι Υπθρεςιακι βεβαίωςθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβϊν του ΥΝΑΝΡ,
με ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ, κατόπιν προςκόμιςθσ τθσ ςχετικισ Υπθρεςιακισ
βεβαίωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου.
Ρροσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ, θ Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ δφναται να επικοινωνεί με τον
Ανάδοχο για περαιτζρω πλθροφορίεσ. Πλθ θ αλλθλογραφία και θ κατάκεςθ εγγράφων για οποιοδιποτε κζμα που
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αφορά ςτθν παροφςα, μεταξφ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και Αναδόχου κα γίνεται εγγράφωσ ι θλεκτρονικά. Οι
οποιαςδιποτε φφςεωσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ και κανζνασ από τουσ ανωτζρω δεν κα
ζχει το δικαίωμα να τισ επικαλεςτεί.

ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτθν κακι ςυντιρθςθ και ςτθν
ζλλειψθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ. Οφείλει να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων και κα είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ ςε υλικά αγακά ι άλλα παντόσ
τφπου, ςυμπεριλαμβανομζνου του φορζα, ι ηϊα ι για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκλθκεί ςτο προςωπικό του, ςτο
προςωπικό του ΥΝΑΝΡ, ςτουσ επιςκζπτεσ εφόςον τα παραπάνω τα παραπάνω προξενθκοφν κατά τθ διάρκεια και
εξαιτίασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ κλπ ι είναι ςυνζπεια μθ ςωςτισ εκτζλεςθσ του ζργου.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, εργοδοτικζσ
υποχρεϊςεισ, τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ μθ τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ
εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει Γραφείο Υποςτιριξθσ το οποίο κα λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 365
θμζρεσ το χρόνο και 24 ϊρεσ το 24ωρο προκειμζνου να ζρχεται ςε επαφι αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν αναφορά προβλθμάτων ι βλαβϊν. Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει αποκλειςτικό αρικμό
τθλεφϊνου και φαξ με αςτικι ι μθδενικι χρζωςθ για τον καλοφντα όπωσ επίςθσ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) για το Γραφείο Υποςτιριξθσ. Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει
πίνακα με τα ανωτζρω ςτοιχεία.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ για απαςχόλθςθ υπερωριακι, νυχτερινι και
Κυριακϊν – αργιϊν. Σε περιπτϊςθ που απαιτείται εκτάκτωσ να καλείται για να απαςχολθκεί προςωπικό του Αναδόχου
κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι Νομοκεςία ενζργειεσ με μζριμνα και ευκφνθ του.
Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα μεριμνά για τθ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και απόρριψθ
«προϊόντων» που προκφπτουν από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – αποκατάςταςθσ βλαβϊν, επί αυτοκινιτου ι βυτίου ςε
κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.
Οποιαδιποτε φκορά παρατθρθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αναφερκεί ςτον Επιβλζποντα
Μθχανικό του ζργου, ο οποίοσ κα ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τον Εργοδότθ, επιςυνάπτοντασ τεχνικι ζκκεςθ για
τον τρόπο και το κόςτοσ αποκατάςταςισ τουσ. Θ αποκατάςταςθ βλάβθσ που προκφπτει από αμζλεια του ςυνεργείου
ςυντιρθςθσ βαρφνει τον Ανάδοχο κακϊσ και θ μθ ζγκυρθ αναφορά τθσ.
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9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
Α. ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ-ΜΕΣΑ

Πλα τα απαραίτθτα επαγγελματικά μεταφορικά μζςα και εργαλεία που απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ,
διάγνωςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ βλαβϊν εξοπλιςμοφ εγκαταςτάςεων κα παρζχονται αποκλειςτικά από
τον Ανάδοχο, επί τόπου του ζργου χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ για τον Εργοδότθ.

Β. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ -ΤΘΘΣΘ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Κατά το ςτάδιο κατάκεςθσ προςφορϊν τυχόν επιςκζψεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ των κτιρίων και απόκτθςθσ
οποιαςδιποτε επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ (τεχνικά ςχζδια, τεχνικζσ περιγραφζσ – μελζτεσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων
κ.α.) οι υποψιφιοι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να τθριςουν εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςουν ςε τρίτουσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου) τα ανωτζρω ςτοιχεία χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το ίδιο ιςχφει και για οτιδιποτε περιζλκει ςε γνϊςθ
τουσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ ιςχφει και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ τόςο για τον ίδιο τον
Ανάδοχο όςο και για όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του.
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν πρόςωπα
οφείλουν να μθν ανακοινϊςουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ
που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι
εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του ζργου ι του Αναδόχου.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α
1. ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΝΑΝΡ

ΕΓΑΣΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘ
ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ
CCTV
ACCESS CONTROL
GARRAZE
ΜΕΓΑΓΩΝΙΚΘ
BMS
ΓΕΙΩΣΘ
ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΣ
Θ/Η
CO
ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΔΕΥΣΘ

Ρυρανίχνευςθ
1
1

I
Ι

1

Ι

1

Ι

1

Ι

1

Ι

1
1

Ι
Ι

1

Ι

1

ΙΙ

1

ΙΙ

1
1
1
1
1
1
1
1

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

Εργαςίεσ πενταμινου Α
1 Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ με διαγνωςτικό πρόγραμμα μζςω υπολογιςτι.
Ζλεγχοσ ςωςτισ Διευκυνςιοδότθςθσ πυρανιχνευτϊν και κομβίων ςυναγερμοφ με δοκιμαςτικι
2
ενεργοποίθςι τουσ
Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ γενικοφ ςυναγερμοφ με το κομβίο SOUND ALARM και διαπίςτωςθ
3
ότι λειτουργοφν όλεσ οι ςειρινεσ τθσ εγκατάςταςθσ
4 ‘Ζλεγχοσ λειτουργιϊν του πίνακα και ςυνδζςεων των καλωδίων μζςα ςε αυτόν
Κακαριςμόσ πυρανιχνευτϊν και δοκιμι λειτουργίασ αυτϊν με τθν χρθςιμοποίθςθ μαγνιτθ ι
5
ςπρζι καπνοφ
6 Κακαριςμόσ πινάκων εγκατάςταςθσ κακϊσ και ζλεγχοσ μπαταριϊν αυτϊν
7 Σφςφιξθ επαφϊν και ζλεγχοσ θλεκτρονικϊν καρτϊν/πλακετϊν
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ τροφοδοτικοφ, οκονϊν LCD, διακοπτϊν και φωτεινϊν ενδείξεων
8
πίνακα
Εργαςίεσ πενταμινου Β
Διακοπι κανονικισ τροφοδοςίασ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ με μπαταρία όλου του
1
ςυςτιματοσ (κατόπιν ςυνεννόθςθσ με ΔΡ-ΣΤϋ Επιςταςία)
2 Ζλεγχοσ κατάςταςθσ και λειτουργίασ των ανιχνευτϊν
3 Ζλεγχοσ λειτουργίασ μπουτόν ςυναγερμοφ, interface και βρόγχων
4 Ζλεγχοσ λειτουργίασ φωτεινϊν επαναλθπτϊν
Μθνιαίεσ Εργαςίεσ
1
Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
2
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςειρινασ και οπτικϊν ενδείξεων ςυναγερμοφ πίνακα/οκόνθσ
3
Ζλεγχοσ και ρυκμίςεισ παραμζτρων ςυςτιματοσ μζςω προγράμματοσ
4
Ζλεγχοσ καταγραφισ ςυμβάντων (DATA LOGGING)
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2

Θλεκτρικά Συςτιματα

2
2

Α
Α

2

Α

2
2
2
2
2
2
2
2

Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β

.2

Β

2
2
2
2
2
2

Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

2

Γ

2

Γ

2

Γ

2

Γ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

2

Ε

2
2

Ε
Ε

2

Ε

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ι.
Εργαςίεσ πενταμινου
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ φωτιςτικϊν αςφαλείασ (εκφόρτιςθ μπαταριϊν με τεχνθτι
Ι.
1 διακοπι, αντικατάςταςθ αυτϊν που εκφορτίηουν ςε χρόνο μικρότερο από τον
ονομαςτικό – 11/ 2h ι 3h).
ΙΙ. Μηνιαίες Εργασίες
ΙΙ.
1 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ φωτιςτικϊν (διακόπτεσ, γραμμζσ, λαμπτιρεσ).
ΙΙΙ. Εργαςίεσ κατά περίπτωςθ (Πταν απαιτείται)
ΙΙΙ. 1 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων.
ΙΙΙ. 2 Αντικατάςταςθ ςυςςωρευτϊν φωτιςτικϊν αςφαλείασ.
ΚΙΝΘΣΘ
Ι
Εργαςίεσ πενταμινου
Ι
1 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ρευματοδοτϊν
Γενικόσ ζλεγχοσ θλεκτρικϊν ςυνδζςεων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ. Ρεριλαμβάνει και
Ι
2 τθν αποκατάςταςθ τθσ προςταςίασ (μζςω θλεκτρικϊν ςωλινων) και τθσ ορκισ ςφνδεςθσ
των καλωδίων (μζςω ςτυπιοκλιπτϊν) προσ τα ςυνδεόμενα μθχανιματα.
ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ
Ι
Εργαςίεσ πενταμινου Α
Ι
1 Ζλεγχοσ αςφαλειϊν / ενδεικτικϊν λυχνιϊν.
Ι
2 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςτα ελζ Διαφυγισ.
Ι
3 Ζλεγχοσ διακεςιμότθτασ Θλεκτρολογικϊν Σχεδίων.
ΙΙ
Εργαςίεσ πενταμινου Β
Εςωτερικόσ κακαριςμόσ πινάκων κακϊσ και ζλεγχοσ ςυνδζςεων και ςφςφιξθ όλων των
ΙΙ
1
επαφϊν.
Ζλεγχοσ ςωςτισ ςιμανςθσ πίνακα και γραμμϊν κακϊσ και ζλεγχοσ μονϊςεων και
ΙΙ
2
ςυνζχειασ γειϊςεων.
ΙΙ
3 Λίπανςθ μεντεςζδων και κινοφμενων μερϊν.
Ζλεγχοσ φπαρξθσ ενθμερωμζνου θλεκτρολογικοφ διαγράμματοσ πίνακα και
ΙΙ
4
αυτοματιςμϊν.
ΙΙ
5 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ αςφαλειϊν ράγασ και ελζ διαρροισ.
ΙΙΙ Μηνιαίες Εργασίες
ΙΙΙ
1 Ζλεγχοσ για τυχόν μθχανικζσ φκορζσ ι βλάβεσ
ΙΙΙ
2 Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ χρονοδιακοπτϊν όταν απαιτείται.
ΙΙΙ
3 Αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ λόγω βλαβϊν όταν απαιτείται.
ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι
Εργασίες Πενταμήνοσ

Ι
1 Γενικόσ ζλεγχοσ εγκατάςταςθσ για φκορζσ και βλάβεσ
Ι
2 Ζλεγχοσ κατάςταςθσ εςχάρων, καναλιϊν διανομισ, κουτιϊν διακλαδϊςεων.
Ε. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΔΙΑΛΕΙΡΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ - UPS
Ι
Εργαςίεσ Ρενταμινου Α
Ι
1 Κακαριςμόσ τθσ μονάδασ και των ανεμιςτιρων
Ι
2 Ζλεγχοσ τάςθσ εξόδου και κατανομι φάςεων
Ι
3 Ζλεγχοσ και ςφςφιξθ όλων των καλωδίων, αςφαλειϊν και διακοπτϊν.
Λειτουργικι δοκιμι ανορκωτι, ανατροφζα και ςτατικοφ διακόπτθ ι παράκαμψθσ
Ι
4
(BYPASS)
Ι
5 Ζλεγχοσ χϊρου για ςωςτό αεριςμό και ςυνκικεσ υγραςίασ και κερμοκραςίασ
ΙΙ
Εργαςίεσ Ρενταμινου Β
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςςωρευτϊν, ςυντιρθςθ και κακαριςμόσ.
ΙΙ
1
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2
2
2
3

Ε
Ε
Ε

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

1
2

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ.
Ζλεγχοσ Panel για ςφάλματα

Κλειςτό Σφςτθμα Τθλεόραςθσ CCTV

3

Ι

3
3

Ι
Ι

3

ΙΙΙ

3

ΙΙΙ

4.

Μηνιαίες Εργασίες

Εργαςίεσ Ρενταμινου Α
1
2

Τοπικόσ ζλεγχοσ ςτισ κάμερεσ-κακαριςμόσ
Σφςφιξθ ςυνδζςεων – κακαριςμόσ καταγραφικϊν

Εβδομαδιαίεσ Εργαςίεσ
1

Ζλεγχοσ λειτουργίασ-κάμερεσ

Σφςτθμα Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Access Control

4
4
4
4
4
4
4
4
4

I
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

4

Ι

4

Ι

4

Ι

4
4

IΙ
ΙΙ

5

Σφςτθμα Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Garage (ολλά) και Ρεριβάλλοντα Χϊρου (Μπάρεσ)

5
5

Τριμθνιαίεσ Εργαςίεσ
1 Ζλεγχοσ λειτουργίασ και ρυκμίςεισ καρταναγνωςτϊν
2 Ζλεγχοσ για αποςυνδεδεμζνεσ απολιξεισ και κατεςτραμμζνα καλϊδια
3 ‘Ελεγχοσ των τάςεων όλων των μπαταριϊν
4 Ζλεγχοσ όλων των φορτιςτϊν των μπαταριϊν
5 Εφαρμογι test αυτοδιάγνωςθσ ςτο hardware
6 Ζλεγχοσ επικοινωνίασ καρταναγνωςτϊν με κεντρικι μονάδα
7 Ζλεγχοσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ των πλακετϊν εντόσ των Θ/Υ
8 Ζλεγχοσ εξόδων ςυςτιματοσ (outputs)
Ζλεγχοσ ςωςτισ ταυτόχρονθσ λειτουργίασ των κλειδαριϊν ι/και άλλων ςυςτθμάτων αςφαλείασ
9
με το access control
10 Δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ του λογιςμικοφ ελζγχου και καταγραφισ
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ ενδοεπικοινωνίασ (τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, κζντρο
11
επικοινωνίασ κλπ) αποκατάςταςθ τυχόν δυςλειτουργιϊν
Μθνιαίεσ Εργαςίεσ
1 Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ

ΙΙ
ΙΙ

1

Μθνιαίεσ Εργαςίεσ
Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτθμάτων.

Μεγαφωνικά Συςτιματα – Δομθμζνθ καλωδίωςθ - Κεραία R-TV
6

Α.

6
6
6
6

Α.
Α.
Α.
Α.

7.

Συςτιματα κεντρικοφ ελζγχου κτιρίου - BMS

7.
7.
7.

Ι
Ι
Ι

Μεγαφωνικά ςυςτιματα
Ι
Ι
Ι
Ι

Μθνιαίεσ εργαςίεσ
1 Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ.
2 Ζλεγχοσ κεντρικισ κονςόλασ, ρυκμίςεισ.
3 Ζλεγχοσ μεγαφϊνων (παράςιτα, απόδοςθ, διαφγεια ιχου κλπ).

Ρεντάμθνεσ Εργαςίεσ Α
1 Σφςφιξθ ακροδεκτϊν ςε Τοπικοφσ Ρίνακεσ
2 Εςωτερικόσ κακαριςμόσ πινάκων αυτοματιςμϊν (ΑΚΕ) με θλεκτρικι ςκοφπα και μαλακό
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7.
7.
7.
7.
7.

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

7.

ΙΙΙ

πινζλο ι πανί
Ρεντάμθνεσ Εργαςίεσ Β
1 Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν τοπικϊν πινάκων εάν υπάρχουν
2 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ αιςκθτιρων και οργάνων
Μθνιαίεσ Εργαςίεσ Ζλεγχοσ
1. Τοπικϊν Ρινάκων BMS (ςφάλματα PLC's)
Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ
2

8

Σφςτθμα Γείωςθσ- Αντικεραυνικι Ρροςταςία

8
8
8
8
8
8

Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.

Γενικά
I Εργαςίεσ Ρενταμινου
I 1 Ζλεγχοσ για φκορζσ και διαβρϊςεισ
I 2 Ζλεγχοσ διατάξεων απομόνωςθσ
II Μθνιαίεσ Εργαςίεσ
II 1 Γενικόσ ζλεγχοσ ςτοιχείων ςυςτιματοσ και διάταξθσ κλωβοφ

8

Β.

Σφςτθμα Γείωςθσ – Μπάρεσ Γείωςθσ

8
8
8

Β.
Β.
Β.

I
I
I

Εργαςίεσ Ρενταμινου
1 Οπτικόσ ζλεγχοσ ςυνδζςεων
2 Ζλεγχοσ ςυνζχειασ ςυνδζςεων

9
Υποςτακμόσ Μζςθσ Τάςθσ – Κεντρικι Τροφοδοςία
Επιςιμανςθ: Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ από πλευράσ Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν, χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ προςταςίασ και ειδικϊν διαδικαςιϊν όπλιςθσ - αφόπλιςθσ διακοπτϊν Μ.Τ. και
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Ενδεικτικοί - προτεινόμενοι χειριςμοί αςφαλείασ
(ςε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ μζριμνα πρόβλεψθσ και λιψθσ όλων των απαιτοφμενων
μζτρων αςφαλείασ και χειριςμϊν αςφαλείασ για το προςωπικό του): Απαιτείται θ διακοπι παροχισ Μ.Τ. αλλά πριν
από αυτι τθν διακοπι απενεργοποιοφνται οι διακόπτεσ πεδίων Γενικοφ Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ με τελευταίο τον
αντίςτοιχο Γενικό Διακόπτθ Χ.Τ. Στθν επανενεργοποίθςθ ακολουκείται θ αντίςτροφθ διαδικαςία. Οι ςυςφίξεισ κα
γίνονται με δυναμόκλειδο, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι.
9
Α. Μεταςχθματιςτζσ ξθροφ τφπου
9
Α.
Ι
Εργαςίεσ Ρενταμινου
9
Α.
Ι
1 Κακαριςμόσ χϊρου με βοφρτςεσ και θλεκτρικι ςκοφπα από πάνω προσ τα κάτω
9
Α.
Ι
2 Κακαριςμόσ μεταςχθματιςτι με θλεκτρικι ςκοφπα, πανιά και ςπρζυ κακαριςμοφ.
9
Α.
Ι
3 Ζλεγχοσ ςυνδζςεων και ςφςφιξθ εάν χρειάηεται.
9
Α.
Ι
4 Μζτρθςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ γείωςθσ. Σφςφιξθ των ςυνδζςεων εφόςον χρειάηεται.
9
Α.
Ι
5 Οπτικόσ ζλεγχοσ μονωτιρων.
Ζλεγχοσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ διακόπτθ του μεταςχθματιςτι λόγω κερμικισ
9
Α.
Ι
6
προςταςίασ υπερφόρτωςθσ.
9
Α.
Ι
7 Λίπανςθ μεντεςζδων κυρϊν.
9
Α.
Ι
8 Απομάκρυνςθ των ςφιγκτιρων γείωςθσ από τθ μεριά Χ.Τ. του μεταςχθματιςτι.
9
Α.
Ι
9 Ζλεχγοσ πίνακα επιτιρθςθσ / αυτοματιςμοφ Μ/Σ.
9
Α. ΙΙ Μθνιαίεσ Εργαςίεσ
9
Α. ΙΙ
1 Γενικόσ Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ.
9
Α. ΙΙ 2
Ζλεγχοσ επάρκειασ αεριςμοφ/ψφξθσ χϊρου Μ/Σ.
9
Β. Γενικόσ Ρίνακασ Μζςθσ Τάςθσ ( Γ.Ρ.Μ.Τ.)
9
Β.
Ι
Εργαςίεσ Ρενταμινου
9
Β.
Ι
1 Κακαριςμόσ χϊρου με βοφρτςεσ και θλεκτρικι ςκοφπα από πάνω προσ τα κάτω.
Κακαριςμόσ του εξοπλιςμοφ κυψελϊν με θλεκτρικι ςκοφπα, πανιά και ςπρζυ
9
Β.
Ι
2
κακαριςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τμιματοσ ελζγχου του πίνακα.
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Ζλεγχοσ των ςυνδζςεων και ςφςφιξθ εφόςον απαιτείται ςυμπεριλαμβανομζνου του
τμιματοσ ελζγχου του πίνακα.
9
Β.
Ι
4 Ζλεγχοσ των διατάξεων αςφαλείασ.
Αυτόματοι Διακόπτεσ Μ.Τ. : Κακαριςμόσ του διακόπτθ με θλεκτρικι ςκοφπα και
πεπιεςμζνο αζρα. Οπτικι επικεϊρθςθ, λίπανςθ του άξονα (ςτροφάλου) και των
9
Β.
Ι
5
ελατθρίων με γράςο ςιλικόνθσ. Μθχανικό τεςτ χειριςμοφ του αυτόματου διακόπτθ
ςτθν κζςθ ON και OFF.
Διακόπτθσ Γείωςθσ Μ.Τ.: Οπτικι επικεϊρθςθ, κακαριςμόσ και γραςάριςμα των
9
Β.
Ι
6
τμθμάτων του, μθχανικό τεςτ χειριςμοφ του διακόπτθ γείωςθσ ςτθν κζςθ ON και OFF.
9
Β.
Ι
7 Μονάδα ελζγχου. Ζλεγχοσ των ρυκμίςεων. Ζλεγχοσ τθσ λίςτασ ςυναγερμϊν (αλάρμ).
9
Β.
Ι 8
Οπτικόσ ζλεγχοσ μονωτιρων.
9
Β.
Ι
9 Ζλεγχοσ τθσ ςυνζχειασ τθσ γείωςθσ ςτθν πλευρά τθσ Μ.Τ., ςφςφιξθ εφόςον χρειάηεται.
9
Β.
Ι
10 Λίπανςθ μεντεςζδων κυρϊν.
9
Β. II Μθνιαίεσ εργαςίεσ
9
Β. ΙΙ 1.
Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ κυψελϊν
9
Β. ΙΙ
2. Ζλεγχοσ επάρκειασ αεριςμοφ/ψφξθσ χϊρου (ΓΡΜΤ).
3 Ζλεγχοσ ενδείξεων των οργάνων μζτρθςθσ τάςθσ, ζνταςθσ. Καταγραφι ενδείξεων.
9
Β. ΙΙ
9
Β. ΙΙ
4 Ζλεγχοσ φπαρξθσ προειδοποιθτικϊν ενδείξεων κινδφνου.
9
Γ. Γενικόσ Ρίνακασ Χαμθλισ Τάςθσ ( Γ.Ρ.Χ.Τ. )
Ενδεικτικοί - προτεινόμενοι χειριςμοί αςφαλείασ (ςε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ μζριμνα
πρόβλεψθσ και λιψθσ όλων των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ και χειριςμϊν αςφαλείασ για το προςωπικό
του): Απαιτείται διακοπι θλ. παροχισ από πλευρά Μ/Σ.
9
Γ.
Ι
Εργαςίεσ Ρενταμινου
9
Γ.
Ι
1 Κακαριςμόσ χϊρου με βοφρτςεσ και θλεκτρικι ςκοφπα από πάνω προσ τα κάτω.
9
Γ.
Ι
2 Κακαριςμόσ εξοπλιςμοφ με θλεκτρικι ςκοφπα, πανιά και ςπρζυ κακαριςμοφ.
9
Γ.
Ι
3 Ζλεγχοσ ςωςτισ ςιμανςθσ πίνακα και γραμμϊν.
Ζλεγχοσ των ςυνδζςεων και ςφςφιξθ των επαφϊν εφόςον απαιτείται (ςφμφωνα και με
9
Γ.
Ι
4
υποδείξεισ κερμογραφικοφ ελζγχου).
9
Γ.
Ι
5 Κακαριςμόσ αυτόματων διακοπτϊν με θλεκτρικι ςκοφπα και πεπιεςμζνο αζρα.
9
Γ.
Ι
6 Οπτικόσ ζλεγχοσ αυτομάτων διακοπτϊν χειριςμόσ ΟΝ-OFF
9
Γ.
Ι
7 Ζλεγχοσ επαφϊν διακοπτϊν και καλάμου ςβζςεωσ τόξου.
Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ πτϊςθσ του διακόπτθ λόγω υπόταςθσ, εφόςον το ςχετικό
9
Γ.
Ι
8
πθνίο είναι εγκατεςτθμζνο.
Ζλεγχοσ αςφαλειϊν τιξθσ, φορτίου διακοπισ αυτϊν και αντικατάςταςθ καμζνων ι
9
Γ.
Ι
9
λάκουσ τιμισ αμπεράη.
9
Γ.
Ι
10 Μζτρθςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ γείωςθσ ςτθν πλευρά ΧΤ. Σφςφιξθ εφόςον χρειάηεται.
Λίπανςθ μεντεςζδων κλειδαριϊν και κινοφμενων μερϊν, αντικατάςταςθ καμζνων
9
Γ.
Ι
11
λαμπτιρων.
9
Γ.
ΙΙ Μθνιαίεσ Εργαςίεσ
9
Γ. ΙΙ
1 Γενικόσ οπτικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και κακαριότθτασ του χϊρου.
Ζλεγχοσ ενδείξεων των οργάνων μζτρθςθσ τάςθσ, (μεταξφ φάςεων και φάςεων ΙΙ
2
9
Γ.
ουδετζρου) ζνταςθσ και ςυν φ. Καταγραφι ενδείξεων.
9
Γ.
ΙΙ 3
Ζλεγχοσ φπαρξθσ προειδοποιθτικϊν ενδείξεων κινδφνου.
9
Γ.
ΙΙ
4 Ζλεγχοσ επάρκειασ αεριςμοφ / ψφξθσ χϊρου (ΓΡΧΤ).
9
Δ. Μονάδα αντιςτάκμιςθσ ςυν φ
9
Δ.
Ι
Εργαςίεσ Ρενταμινου
Γενικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ – υποβολι τεχνικισ ζκκεςθσ ςε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ δυςλειτουργιϊν με αναλυτικι περιγραφι των ενεργειϊν που πρζπει να γίνουν για
αποκατάςταςθ των βλαβϊν.
Προτεινόμενα βιματα για το ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ:
9
Δ.
I
1 Γυρίςτε τθν μονάδα ςε χειροκίνθτθ λειτουργία.
9

Β.

Ι

3
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9
9
9

Δ.
Δ.
Δ.

Ι
Ι
Ι

2
3
4

9

Δ.

Ι

5

9
9

Δ.
Δ.

Ι
Ι

6
7

10

Ενεργοποιείςτε με βιματα όλουσ τουσ πυκνωτζσ.
Μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ ρεφματοσ και ςφγκριςθ με τθν ονομαςτικι τιμι.
Αποςφνδεςθ των πυκνωτϊν.
Μετά από 40sec περίπου μετριςτε τθν τάςθ μεταξφ των άκρων όλων των πυκνωτϊν
ςτο αντίςτοιχο ρελζ. Το ρεφμα διαρροισ (DC) κα πρζπει να είναι περίπου 0,1 Χ
ονομαςτικό ρεφμα.
Ζλεγχοσ των ςυνδζςεων και ςφςφιξθ εφόςον χρειάηεται.
Επαναφορά ςε αυτόματθ λειτουργία.

Εφεδρικά Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ (ΕΘΗ)
Επιςιμανςθ: Ενδεικτικοί - προτεινόμενοι χειριςμοί αςφαλείασ (ςε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι
υπεφκυνοσ για τθ μζριμνα πρόβλεψθσ και λιψθσ όλων των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ και
χειριςμϊν αςφαλείασ για το προςωπικό του): Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ωταςπίδεσ, γάντια,
γυαλιά κλπ) και όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ από πλευράσ Αναδόχου και εκτζλεςθ
εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Α.

Σφςτθμα Λίπανςθσ

10

Α.

Ι

Εργαςίεσ Ρενταμινου Α

10

Α.

Ι

1 Αλλαγι ελαίου (Ειδικι διάκεςθ παλαιοφ ελαίου για ανακφκλωςθ).

10

Α.

Ι

2 Αλλαγι φίλτρου ελαίου.

10

Α.

ΙΙ

10

Α.

ΙΙ

1 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ και κατάςταςθσ ελαίου.

10

Α.

ΙΙ

2 Ζλεγχοσ κολάρων.

10

Α.

ΙΙ

3 Ζλεγχοσ βαλβίδασ πιζςεωσ.

10

Α.

ΙΙ

4 Ζνδειξθ οργάνου πιζςεωσ.

10

Α.

ΙΙ

5 Κακαριςμόσ υγροποίθςθσ ανακυμιάςεων.

10

Β.

10

Β.

Ι

10

Β.

Ι

10

Β.

ΙΙ

Ρεντάμθνεσ Ρενταμινου Β

10

Β.

ΙΙ

1

10

Β.

ΙΙ

2 Κακαριςμόσ προφίλτρου και αποςτράγγιςθ νεροφ.

10

Β.

ΙΙ

3 Κακαριςμόσ αεριςμοφ δεξαμενισ πετρελαίου

10

Β.

ΙΙ

4 Ζλεγχοσ πεταλοφδασ & ςυνδζςεων ρυκμιςτι (governor).

10

Β.

ΙΙ

5 Κακαριςμόσ ανυψωτικισ αντλίασ (εφόςον υφίςταται).

10

Β.

ΙΙΙ Μθνιαίεσ εργαςίεσ

10

Β.

ΙΙΙ

10

Β.

IV Εργαςίεσ με Συχνότθτα πενταμινου

10

Β.

IV

1 Ζλεγχοσ του χρονιςμοφ τθσ αντλίασ ψεκαςμοφ καυςίμου .

10

Β.

IV

2 Ζλεγχοσ ςφςφιξθσ των βιδϊν ςυμπλζκτθ αντλίασ καυςίμου (προτεινόμενο με

Εργαςίεσ Ρενταμινου Β

Σφςτθμα Τροφοδοςίασ Καυςίμου
Εργαςίεσ Ρενταμινου Α
1 Αντικατάςταςθ του κφριου φυςιγγίου φίλτρου καυςίμου.
Ζλεγχοσ κολάρων.

1 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου καταγραφι.
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δυναμόκλειδο ςε ροπι 120 Νm.)
3

Ζλεγχοσ των βαλβίδων ψεκαςμοφ με χριςθ υδραυλικισ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Διόρκωςθ ι αντικατάςταςθ κατά περίπτωςθ.

10

Β.

IV

10

Β.

V Εργαςίεσ κατά περίπτωςθ

10

B.

10

Β.

V

10

Γ.

Σφςτθμα τροφοδοςίασ αζρα

10

Γ.

Ι

10

Γ.

Ι

10

Γ.

ΙΙ

10

Γ.

ΙΙ

1 Κακαριςμόσ φίλτρου αζροσ

10

Γ.

ΙΙ

2 Ζλεγχοσ αεραγωγϊν και κολλάρων

10

Γ.

ΙΙ

3 Ζλεγχοσ αεριςμοφ γεννιτριασ

10

Γ.

ΙΙ

4 Ζλεγχοσ λίπανςθσ turbo

10

Δ.

10

Δ.

Ι

Εργαςίεσ Ρενταμινου

10

Δ.

Ι

1 Ζλεγχοσ κολλάρων

10

Δ.

Ι

2 Ζλεγχοσ ψυγείου

10

Δ.

Ι

3 Ζλεγχοσ βαλβίδασ κερμοκραςίασ νεροφ

10

Δ.

Ι

4 Ζλεγχοσ οργάνου κερμοκραςίασ νεροφ

10

Δ.

Ι

10

Δ.

Ι

6 Ζλεγχοσ ιμάντα εναλλάκτθ φόρτιςθσ

10

Δ.

Ι

7 Ζνδειξθ βολτόμετρου DC κατά τθ φόρτιςθ

10

Δ.

Ι

8 Ζλεγχοσ ενδεικτικϊν λυχνιϊν

10

Δ.

Ι

9 Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμοφ

10

Δ.

Ι

10 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων

10

Δ.

ΙΙ

10

Δ.

ΙΙ

10

Ε

ύστημα εκκίνησης και αστοματισμού – Δοκιμή Λειτοσργίας

10

Ε

V

1 Ζλεγχοσ ακροφυςίων.
2 Ζλεγχοσ αντλίασ πετρελαίου.

Εργαςίεσ Ρενταμινου Α
1 Αλλαγι φίλτρου αζροσ
Εργαςίεσ Ρενταμινου Β

Σφςτθμα Υδρόψυξθσ

Ι

5

Ζλεγχοσ καλωδιϊςεων και ςυνδζςεων

Μηνιαίες εργασίες

1 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ψυκτικοφ υγροφ, ςυμπλιρωςθ εάν είναι απαραίτθτο.
Εργασίες Πενταμήνοσ

Στιγμιαία δοκιμι μπαταριϊν. Αρχικι μζτρθςθ τάςθσ ςτθ ςυνζχεια εφαρμογι ςε κάκε
μπαταρία φορτίου 100 W για 3-10 sec και μζτρθςθ τθσ τάςθσ ςτουσ πόλουσ επανάλθψθ
μζτρθςθσ χωρίσ φορτίο. Καταγραφι ςε ειδικό ζντυπο.

10

Ε

Ι

1

10

Ε

ΙΙ

Μηνιαίες εργασίες

10

Ε

ΙΙ

1

Ζλεγχοσ υγρϊν & ακροδεκτϊν μπαταρίασ (Αντικατάςταςθ και κακαριςμόσ πόλων
μπαταρίασ αν είναι απαραίτθτο)
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10

Ε

ΙΙ

2 Μζτρθςθ τθσ τάςθσ του φορτιςτι μπαταριϊν.

10

Ε

ΙΙ

3 Μζτρθςθ τθσ τάςθσ τθσ μπαταρίασ χωρίσ τον φορτιςτι.

10

Ε

ΙΙ

4 Ζλεγχοσ καλωδιϊςεων και ςυνδζςεων.

10

Ε

ΙΙ

5 Ζλεγχοσ ιμάντα εναλλακτικισ φόρτιςθσ.

10

Ε

ΙΙ

6 Ζνδειξθ βολτόμετρου DC κατά τθ φόρτιςθ

10

Ε

ΙΙ

7 Ζλεγχοσ ενδεικτικϊν λυχνιϊν

10

Ε

ΙΙ

8 Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμοφ

10

Ε

ΙΙ

9 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων

10

Ε

ΙΙ

10 Ζλεγχοσ μίηασ

ΙΙ

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με ΔΡ ΣΤϋ– Επιςταςία : Δοκιμι λειτουργίασ διάρκειασ 45 λεπτϊν κατ’
ελάχιςτον κατά τθν οποία μετάγονται τα φορτία ανάγκθσ του κτιρίου ςτο ΕΘΗ και ελζγχονται ι
καταγράφονται τα εξισ: χρόνοσ για τθν ανάλθψθ των φορτίων, τάςθ, ζνταςθ και ςυχνότθτα καλι
11 λειτουργία του φορτιςτι μπαταριϊν, πίεςθ λαδιοφ, κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ, τυχόν διαρροζσ
ςτθν εξάτμιςθ, ορκι λειτουργία ενδεικτικϊν λυχνιϊν, ςτροφζσ κινθτιρα και γεννιτριασ, χρόνοσ
απόηευξθσ καταγραφι ενδείξεων μετρθτι ωρϊν λειτουργίασ πριν και μετά τθ δοκιμι. Τιρθςθ
βιβλίου καταγραφισ.

10

Ε

10

ΣΤ. Σφςτθμα Θλεκτρικισ Ιςχφοσ Ι

10

ΣΤ.

Ι

Εργαςίεσ Ρενταμινου 1

10

ΣΤ.

Ι

Αφαίρεςθ καλφμματοσ κιβωτίου ιςχφοσ γεννιτριασ και κακαριςμόσ εςωτερικϊν μερϊν
1 (ιςχφοσ και ελζγχου) με φυςθτιρα, ζλεγχοσ ςυνδζςεων επαφϊν και ςφςφιξθ εάν είναι
απαραίτθτο.

10

ΣΤ.

Ι

2

Επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ ρότορα, ςτάτορα, εκκινθτι γεννιτριασ κακϊσ και δακτυλίων
ςυλλζκτθ – μεταγωγζα και ψυκτρϊν (και ζλεγχο τάνυςθσ ψυκτρϊν).

10

ΣΤ.

Ι

3

Μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ μόνωςθσ των τυλιγμάτων τθσ γεννιτριασ με κατάλλθλο όργανο
(Megger).

10

ΣΤ.

ΙΙ

10

ΣΤ.

ΙΙ

1 Ζλεγχοσ ςυνδζςεων και καλωδιϊςεων, ςφςφιξθ.

10

ΣΤ.

ΙΙ

2 Ζλεγχοσ διακόπτθ φορτίου.

10

ΣΤ.

ΙΙ

3 Ζλεγχοσ πεδίου ιςχφοσ και ρυκμίςεων επιτθρθτϊν τάςθσ.

10

ΣΤ.

ΙΙ

4 Καταγραφι ενδείξεων βολτόμετρου AC μεταξφ φάςεων και φάςεων - ουδετζρου.

10

ΣΤ.

ΙΙ

5 Καταγραφι ενδείξεων αμπερομζτρου ΑC.

10

ΣΤ.

ΙΙ

6 Καταγραφι ενδείξεων ςυχνομζτρου.

10

Η.

10

Η.

10

Η.

Ι

10

Η.

Ι

1 Ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα

10

Η.

Ι

2 Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων.

10

Η.

Ι

3 ϋΕλεγχοσ προκερμαντιρα νεροφ.

10

Η.

Ι

4 Μζτρθςθ τθσ ςυνζχειασ γειϊςεων με χριςθ πολυμζτρου.

10

Η.

Ι

5

Εργαςίεσ Ρενταμινου

Διάυοροι έλεγτοι

Εργαςίεσ Ρενταμινου

Συντιρθςθ διάταξθσ διακοπτϊν μεταγωγισ φορτίου ιτοι: Με απομόνωςθ τθσ θλεκτρικισ
τροφοδοςίασ αφαίρεςθ καλφμματοσ και ζλεγχοσ καλισ κατάςταςθσ επαφϊν και
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ελατθρίου τανφςματοσ (κακαριςμόσ ι αντικατάςταςθ εφόςον ζχουν φκαρεί ι
διαβρωκεί), λίπανςθ κινουμζνων μερϊν με ειδικό λιπαντικό, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ
ενδεικτικϊν λυχνιϊν.
10

Η.

Ι

10

Η.

ΙΙ

6

Ρεριποίθςθ Θ/Η – κακαριςμόσ χϊρου και πεδίων, λίπανςθ μεντεςζδων κυρϊν πινάκων,
βαφι μεταλλικϊν επιφανειϊν αν είναι απαραίτθτο.
Μθνιαία Συχνότθτα εργαςίασ ςε ςυνεννόθςθ με ΔΡ ΣΤϋ – Επιςταςία

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ διάταξθσ διακοπτϊν μεταγωγισ φορτίου (ΔΕΘ-ΕΘΗ) κατά τθ
1 δοκιμι υπό φορτίο. Μετά τθν επαναφορά τθσ ιςχφοσ ΔΕΘ, θ διάταξθ κα πρζπει να
μεταβεί ςτθν κανονικι κατάςταςθ λειτουργίασ (ΕΘΗ εκτόσ) εντόσ 1 λεπτοφ κατά μζγιςτο.

10

Η.

ΙΙ

10

Η.

ΙΙΙ Εργαςίεσ Ρενταμινου

10

Η.

ΙΙΙ

11
11
11
A.
11
12

A.

1

Ζλεγχοσ διακζνου βαλβίδων πετρελαιοκινθτιρα και ρφκμιςθ εφόςον απαιτείται,
ςφμφωνα με οδθγίεσ καταςκευαςτι πετρελαιοκινθτιρα.

Μονάδα Ελζγχου ανιχνευτϊν αερίου CO
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΙΟΥ CO ΣΤΟΥΣ ΚΕΛΙΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ

I

ΜΘΝΙΑΙΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ

A.

I

1.

Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ ανιχνευτϊν CO.

ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΜΕ
12
ΚΑΤΑΙΟΝΘΤΘΕΣ (SPRINKLERS)
ΕΓΑΣΙΑ
ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΘΤΑ
Α/Α
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ: Δοκιμαςτικι
λειτουργία και ζλεγχοσ θλεκτροκίντθτων αντλιϊν (κφρια, βοθκθτικι και
JOKEY), εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν, πιεςτικό δοχείο, θλεκτρικόσ
12.
1. 1 πίνακασ, όργανα αυτοματιςμοφ και ελζγχου, βαλβίδεσ, βάνεσ, κρουνοί,
ΜΘΝΙΑΙΑ
βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, διαρροζσ αντλιϊν και υδραυλικϊν ςυνδζςεων,
ςυλλζκτεσ απορρόφθςθσ, κατάκλιψθσ, αντικραδαςμικζσ βάςεισ, φκορζσ,
διαβρϊςεισ, αποκαταςτάςεισ.
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ δεξαμενισ πυρόςβεςθσ και διατάξεων αυτισ:
12.
1. 2 ςτάκμθ, λειτουργία αιςκθτιρων και διακοπτϊν ςτάκμθσ, διατάξεων
ΜΘΝΙΑΙΑ
πλθρϊςεωσ.
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πυροςβεςτικοφ δικτφου: ςωλθνϊςεισ,
12.
1. 3 διαρροζσ, ςυνδζςεισ, πίεςθ δικτφου, πυροςβεςτικζσ φωλιζσ (πλθρότθτα,
ΜΘΝΙΑΙΑ
φκορζσ, διαβρϊςεισ).
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ δικτφου αυτόματθσ πυρόςβεςθσ:
12.
1. 4 ςωλθνϊςεισ, διαρροζσ, ςυνδζςεισ, πίεςθ δικτφου, καταιονθτιρεσ
MHNIAIA
(SPRINKLERS).
Μετά το πζρασ τθσ ςυντιρθςθσ το δίκτυο κα δοκιμαςτεί υπό πίεςθ για
12.
1. 5
ΜΘΝΙΑΙΑ
τον εντοπιςμό και τθν αποκατάςταςθ διαρροϊν
Ρροςκόμιςθ βεβαίωςθσ καλισ λειτουργίασ ςυςτθμάτων και Υπεφκυνθ
6 Διλωςθ καλισ λειτουργίασ των ςυντθροφμενων εγκαταςτάςεων
12.
1.
ΜΘΝΙΑΙΑ
ςφμφωνα με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 13/2013 (ΦΕΚ 1856/Β/21-62013)
Ζλεγχοσ ςτακμϊν πυροςβεςτικϊν εργαλείων και μζςων: πλθρότθτα,
12.
1. 7 φκορζσ, διαβρϊςεισ (κατάςταςθ ερμαρίου, εργαλίων, μζςων),
ΜΘΝΙΑΙΑ
λειτουργία φανϊν, ζλεγχοσ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν οξυγόνου.
12
2.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΜΕ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΕΟΗΟΛ
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ΕΡΓΑΙΑ

Α/Α
12

2.

12

2.

12

2.

ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΘΤΑ

Οπτικόσ ζλεγχοσ καλισ κατάςταςθσ γεννθτριϊν (ςτιριξθ, ενεργοποιθτισ,
καλϊδια, διάβρωςθ καλφμματοσ).
Ζλεγχοσ τροφοδοςίασ πινάκων ελζγχου κατάςβεςθσ χειροκίνθτεσ και
2 αυτόματεσ εντολζσ, μπουτόν, φαροςειρινεσ, φωτεινζσ ενδείξεισ,
μπαταρίεσ εφεδρικισ τροφοδοςίασ.
Ρροςκόμιςθ βεβαίωςθσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και Υπεφκυνθ
Διλωςθ καλισ λειτουργίασ των ςυντθροφμενων εγκαταςτάςεων
3
ςφμφωνα με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 13/2013 (ΦΕΚ 1856/Β/21-62013)
1

ΜΘΝΙΑΙΑ
ΜΘΝΙΑΙΑ

ΜΘΝΙΑΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ
ΕΡΓΑΙΑ

Α/Α

ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΘΤΑ

3.

Ζλεγχοσ δικτφου ςωλθνϊςεων και ακροφυςίων που είναι ςενδεδεμζνα με
το αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ ολικισ κατάκλυςθσ. Ζλεγχοσ και
1 αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ενεργοποίθςθσ εκάςτθσ ςυςτοιχίασ.
Ζλεγχοσ κλείςτρων, βαλβίδων μανομζτρου, μανομζτρων των φιαλϊν,
θλεκτρικοί πίνακεσ, κομβία ςυναγερμοφ, φωτεινζσ επιγραφζσ.

ΜΘΝΙΑΙΑ

12.

3.

Ρροςκόμιςθ βεβαίωςθσ καλισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και Υπεφκυνθ
Διλωςθ καλισ λειτουργίασ των ςυντθροφμενων εγκαταςτάςεων
2
ςφμφωνα με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 13/2013 (ΦΕΚ 1856/Β/21-62013)

ΜΘΝΙΑΙΑ

12.
Α/Α

4

12.

12.

ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ ΦΟΘΤΟΙ, ΤΟΧΘΛΑΤΟΙ, ΟΟΦΘΣ
ΕΓΑΣΙΑ
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 618/43/2005
4. 1 (ΦΕΚ52/Βϋ/20-1-2015) όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΚΥΑ
17230/671/2015 (ΦΕΚ 1218/Βϋ/1-9-2005).

12.

4.

Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 618/43/2005
(ΦΕΚ52/Βϋ/20-1-2005) όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΚΥΑ
2 17230/671/2015 (ΦΕΚ 1218/Βϋ/1-9-2005) και αναλόγωσ των
αποτελεςμάτων των ελζγχων. Θ ςυντιρθςθ και αναγόμωςθ
πραγματοποιείται από τθν Υπθρεςία ετθςίωσ.

12.

4.

3

Ρροςκόμιςθ ΥΔ, ςυντιρθςθσ / αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων ςφμφωνα
με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 13/2013 (ΦΕΚ 1856/Β/21-6-2013

ΥΔΑΥΛΙΚΑ (ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ - ΥΔΕΥΣΘ)
1 ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΙΩΝ
Α/Α
ΕΓΑΣΙΑ
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ αποχζτευςθσ ειδϊν υγιεινισ
13.
1 1 (λεκάνεσ, ουρθτιρια, καηανάκια, νεροχφτεσ, ψφκτεσ νεροφ).
Εντοπιςμόσ φκορϊν και διαρροϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.
Ζλεγχοσ φρεατίου μθχανοςίφωνα: Κακαριςμόσ, εντοπιςμόσ
13.
1 2
τυχόν φκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν. Απόφραξθ και

ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΘΤΑ
ΜΘΝΙΑΙΑ
ΕΦΟΣΟΝ
ΑΡΑΙΤΘΘΕΙ)
ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΘΣΘ
ΜΕ
ΔΡΣΤϋ/ΕΡΙΣΤΑΣΙΑ
(
(ΕΦΟΣΟΝ
ΑΡΑΙΤΘΘΕΙ) ΣΕ
ΣΥΝΕΝΝΟΘΣΘ ΜΕ
ΔΡΣΤϋ/ΕΡΙΣΤΑΣΙΑ

13.
13.

ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΘΤΑ
ΚΑΘΕ 15 ΜΕΕΣ
ΚΑΘΕ 15 ΜΕΕΣ
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13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

1

13.

2
Α/Α

13.

2

κακαριςμόσ μθχανοςίφωνα, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και
αποκατάςταςθ αυτϊν με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ ςωςτισ
λειτουργίασ.
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ κατακόρυφων ςτθλϊν
3 αποχζτευςθσ. Απόφραξθ, εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ
φκορϊν, διαρροϊν.
4 Ζλεγχοσ εξαεριςμϊν δικτφου αποχζτευςθσ
Ζλεγχοσ διαρροϊν και φκορϊν οριηόντιου δικτφου
5
αποχζτευςθσ και αποκατάςταςθ αυτϊν.
Κακαριςμόσ ςιφωνιϊν δαπζδων χϊρων υγιεινισ, ςιφωνιϊν
6 νιπτιρων, νεροχυτϊν. Κακαριςμόσ φίλτρου ψυκτϊν νεροφ.
Ζλεγχοσ για φκορζσ, διαρροζσ και αποκατάςταςθ αυτϊν.
Ζλεγχοσ φρεατίων επίςκεψθσ - επικεϊρθςθσ αποχζτευςθσ.
Κακαριςμόσ εντόσ των φρεατίων, εντοπιςμόσ φκορϊν και
αποκατάςταςθ αυτϊν. Απόφραξθ οριηόντιου δικτφου από
7
φρεάτιο ςε φρεάτιο, εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ φκορϊν
ςωλθνϊςεων. Οπτικόσ ζλεγχοσ και αποκατάςταςθ φκορϊν
των καπακιϊν των φρεατίων.
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων:
Θλεκτρικοί πίνακεσ: θλεκτρικι παροχι, ςφςτθμα ςυναγερμοφ,
εναλλαξιμότθτα αντλιϊν, κερμικά προςταςίασ, αιςκθτιρια
ςτάκμθσ και καλωδιϊςεισ. Εντοπιςμόσ φκορϊν, ςφαλμάτων,
αποκατάςταςθ αυτϊν. Αντλίεσ - κινθτιρεσ: Ζλεγχοσ οργάνων
αςφαλείασ και ελζγχου, εντοπιςμόσ τυχόν διαρροϊν,
ταλαντϊςεισ, κόρυβοσ, ελλειπισ λίπανςθ, διαβρϊςεισ και
αποκατάςταςθ αυτϊν. Φρεάτια: Ζλεγχοσ εςχαρϊν και
φίλτρων, κακαριςμόσ αυτϊν. Απομάκρυνςθ επιπλεόντων.
8
Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων:
Θλεκτρικοί πίνακεσ: θλεκτρικι παροχι, ςφςτθμα ςυναγερμοφ,
εναλλαξιμότθτα αντλιϊν, κερμικά προςταςίασ, αιςκθτιρια
ςτάκμθσ και καλωδιϊςεισ. Εντοπιςμόσ φκορϊν, ςφαλμάτων,
αποκατάςταςθ αυτϊν. Αντλίεσ - κινθτιρεσ: Ζλεγχοσ οργάνων
αςφαλείασ και ελζγχου, εντοπιςμόσ τυχόν διαρροϊν,
ταλαντϊςεισ, κόρυβοσ, ελλιπισ λίπανςθ, διαβρϊςεισ και
αποκατάςταςθ αυτϊν. Φρεάτια: Ζλεγχοσ εςχαρϊν και
φίλτρων, κακαριςμόσ αυτϊν. Απομάκρυνςθ επιπλεόντων.
9 Απόφραξθ - κακαριςμόσ δικτφων αποχζτευςθσ των κτιρίων.
Εκκζνωςθ και κακαριςμόσ φρεατίων αντλιοςταςίων λυμάτων.
Εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ τυχόν διαβρϊςεων
10 τοιχωμάτων. Εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ τυχόν
διαβρϊςεων και οξειδωμζνων μερϊν αντλιϊν - κινθτιρων και
εςχαρϊν.
Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ ςιφωνιϊν, ςτραγγιςτιρων, εςχαρϊν
11 και φρεατίων δικτφων ομβρίων. Εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν
και αποκατάςταςθ αυτϊν.
Απόφραξθ και κακαριςμόσ κατακόρυφων ςτθλϊν ομβρίων.
12
Εντοπιςμόσ τυχόν διαρροϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.
ΥΔΕΥΣΘ
ΕΓΑΣΙΑ
Ζλεγχοσ λειτουργίασ και εντοπιςμόσ τυχόν διαρροϊν κρουνϊν,
1 αναμικτιρων νεροφ και κρουνϊν ψυκτϊν νεροφ.
Αποκατάςταςθ αυτϊν.

ΜΘΝΙΑΙΑ
ΜΘΝΙΑΙΑ
ΜΘΝΙΑΙΑ
ΜΘΝΙΑΙΑ

ΜΘΝΙΑΙΑ

ΜΘΝΙΑΙΑ

ΡΕΝΤΑΜΘΝΟΥ

ΡΕΝΤΑΜΘΝΟΥ

ΜΘΝΙΑΙΑ
ΜΘΝΙΑΙΑ
ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΘΤΑ

ΚΑΘΕ 15 ΜΕΕΣ
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13.

2

2

13.

2

3

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ δικτφου ςωλθνϊςεων: ζλεγχοσ,
εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ τυχόν διαρροϊν και βλαβϊν
δικτφου, ςθμείων ςφνδεςθσ, δοχείων διαςτολισ, βαλβίδων,
ςυνδζςμων τροφοδοςίασ μθχανθμάτων, οργάνων ρυκμίςεωσ
και ελζγχου. Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ φίλτρων δικτφου και
μθχανθμάτων.
Ζλεγχοσ και αποκατάςταςθ μονϊςεων δικτφου ςωλθνϊςεων.

ΜΘΝΙΑΙΑ

ΡΕΝΤΑΜΘΝΟΥ

2. ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1

Α VRV – Κεντρικζσ - Θμικεντρικζσ μονάδεσ-Τφπου split

1

A

1

Εξωτερικζσ Μονάδεσ VRV

Μθνιαίεσ εργαςίεσ

1

Α

1

Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ. Γενικι επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ μονάδασ. Τυχόν
δυςλειτουργίεσ ι βλάβεσ κα πρζπει εγγράφωσ να αναφζρονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία με
1
αντίςτοιχθ προςφορά για τα απαιτοφμενα υλικά - ανταλλακτικά που κα χρειαςτοφν για τθν
αποκατάςταςι τουσ.

Τριμθνιαίεσ Εργαςίεσ
1

Α

1

2 Χθμικόσ κακαριςμόσ, πλφςιμο και χτζνιςμα ςτοιχείων.

1

Α

1

3 Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα και κακαριςμόσ τθσ φτερωτισ.

1

Α

1

4 'Ελεγχοσ θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων και ςφςφιξθ επαφϊν όταν απαιτείται.

1

Α

1

5

1

Α

1

6 Μζτρθςθ πίεςθσ αναρρόφθςθσ, κατάκλιψθσ, κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ και καταγραφι τουσ.

1

Α

1

7 Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων ςυμπιεςτι και ανεμιςτιρα.

1

A

2

'Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ, εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ τυχόν εξωτερικϊν φκαρμζνων τμθμάτων,
οξειδϊςεων.

Εςωτερικζσ Μονάδεσ VRV

Μθνιαίεσ εργαςίεσ
1

Α

2

3.Α.2.1 Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ. Γενικι επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ μονάδασ. Τυχόν
1 δυςλειτουργίεσ ι βλάβεσ κα πρζπει εγγράφωσ να αναφζρονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία μαηί με τα
απαραίτθτα υλικά - ανταλλακτικά που κα χρειαςτοφν για τθν αποκατάςταςι τουσ.

Τριμθνιαίεσ Εργαςίεσ
1

Α

2

2 Χθμικόσ κακαριςμόσ φίλτρων, πλφςιμο και αντικατάςταςθ αυτϊν όταν υπάρχουν φκορζσ.

1

Α

2

3 Χθμικόσ κακαριςμόσ, πλφςιμο και χτζνιςμα ςτοιχείων.

1

Α

2

4 Κακαριςμόσ εςωτερικισ μονάδασ, (ςϊμα, περςίδεσ, ςτόμια)

1

Α

2

5 Ζλεγχοσ και χθμικόσ κακαριςμόσ ανεμιςτιρα.
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Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ απόρριψθσ ςυμπυκνωμάτων: αντλίασ, λεκάνθσ, δικτφου αποχζτευςθσ
ςυμπυκνωμάτων και αποκατάςταςθ όταν απαιτείται

1

Α

2

6

1

Α

2

7 Ζλεγχοσ επικοινωνίασ ςυςτιματοσ VRV με το CSNET και αποκατάςταςθ τυχόν προβλθμάτων.

1

Β Εναλλάκτεσ Θερμότθτασ Αζρα - Αζρα

Μθνιαίεσ εργαςίεσ
1

Β

1

Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ. Γενικι επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ μονάδασ.

Εργαςίεσ πενταμινου
1

Β

2

Ζλεγχοσ ανεμιςτιρων

1

Β

3

Ζλεγχοσ ιμάντων και τροχαλιϊν, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν κ αποκατάςταςθ αυτϊν.
Αντικατάςταςθ ιμάντων ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

1

Β

4

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πρεςςοςτατϊν και αντικατάςταςι τουσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ.

1

Β

5

Χθμικόσ κακαριςμόσ φίλτρων, πλφςιμο και αντικατάςταςθ αυτϊν όταν παρουςιάηουν φκορζσ.

1

Β

6

Ζλεγχοσ ςυνδζςεων με αεραγωγοφσ, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1

Β

7

Χθμικόσ κακαριςμόσ ςτοιχείων εναλλακτϊν.

1

Β

8

Εςωτερικόσ κακαριςμόσ μονάδων.

1

Β

9

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ διαφραγμάτων και ρφκμιςθ αυτϊν.

1

Β

10

Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν ςυνδζςεων κινθτιρα.

1

Β

11

Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων και καταγραφι τιμϊν.

1

Β

12

Ζλεγχοσ καλισ επικοινωνίασ μονάδων με το κεντρικό ςφςτθμα BMS του κτιρίου.

1

Β

13

Κακαριςμόσ φτερωτισ ανεμιςτιρων.

1

Γ

Close Control

Μθνιαίεσ εργαςίεσ
1

Γ

1

Ζλεγχοσ, χθμικόσ κακαριςμόσ φίλτρων, πλφςιμο και αντικατάςταςθ αυτϊν όταν παρουςιάηουν
φκορζσ.

1

Γ

2

Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ των αποχετεφςεων.

1

Γ

3

Καταγραφι ενδείξεων Alarm.

1

Γ

4

Ζλεγχοσ υγραντιρα.

1

Γ

5

Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ πλιρωςθσ υγραντιρα.

1

Γ

6

Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ αιςκθτιρα υγραςίασ.

1

Γ

7

Ζλεγχοσ κινθτιρων ανεμιςτιρων.

1

Γ

8

Κακαριςμόσ ανεμιςτιρων.

1

Γ

9

Ζλεγχοσ ανεμπόδιςτθσ ροισ αζρα.

1

Γ

10

Ζλεγχοσ τυχόν διαρροϊν ψυκτικοφ ρευςτοφ.
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1

Γ

11

Ζλεγχοσ πινάκων και πινάκων λειτουργίασ: Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, ζλεγχοσ επαφϊν,
αμπερομετριςεισ, ζλεγχοσ ρυκμίςεων (set points),

1

Γ

12

Ζλεγχοσ και αποκατάςταςθ καλισ επικοινωνίασ με το κεντρικό ςφςτθμα BMS του κτιρίου.

Τριμθνιαίεσ εργαςίεσ
1

Γ

13

Χθμικόσ κακαριςμόσ ςυμπυκνωτι και εξατμιςτι.

1

Γ

14

Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων ςυμπιεςτι και ανεμιςτιρων.

1

Γ

15

Μζτρθςθ και καταγραφι πιζςεων αναρρόφθςθσ κ κατάκλιψθσ.

1

Δ Roof Top Packaged

Μθνιαίεσ εργαςίεσ
1

Δ

1

Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, γενικι επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ μονάδασ.

Τριμθνιαίεσ Εργαςίεσ
1

Δ

2

Χθμικόσ κακαριςμόσ, πλφςιμο, χτζνιςμα, ςυμπυκνωτι και εξατμιςτι.

1

Δ

3

Ζλεγχοσ για φκορζσ εξωτερικά τθσ μονάδασ και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1 Δ

4

Ζλεγχοσ διαρροϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1 Δ

5

Χθμικόσ κακαριςμόσ φίλτρων, πλφςιμο και αντικατάςταςθ αυτϊν όταν υπάρχουν φκορζσ

1

Δ

6

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ανεμιςτιρων.

1

Δ

7

Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων ςυμπιεςτϊν και ανεμιςτιρων.

1

Δ

8

Ζλεγχοσ ςυνδζςεων με αεραγωγοφσ, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1

Δ

9

Επικεϊρθςθ μονϊςεων δικτφου αεραγωγϊν και ςωλθνϊςεων, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και
αποκατάςταςθ αυτϊν.

1

Δ

10

Ζλεγχοσ και καταγραφι πιζςεων αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ ψυκτικοφ ρευςτοφ.

1

Δ

11

Επικεϊρθςθ θλεκτρικϊν επαφϊν και ακροδεκτϊν και ςφςφιξθ αυτϊν.

Ε Γραμμι Ψυκτικοφ ευςτοφ
Εργαςίεσ Ρενταμινου
1

Ε

1

Ζλεγχοσ μονϊςεων δικτφου χαλκοςωλινων, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1

Η Δίκτυα Αεραγωγϊν

Εργαςίεσ Ρενταμινου
1

Η

1

Κακαριςμόσ ςτομίων προςαγωγισ - απαγωγισ. Ζλεγχοσ για τυχόν φκορζσ και αποκατάςταςθ
αυτϊν.

1

Η

2

Επικεϊρθςθ μονϊςεων δικτφων, εντοπιςμόσ διαρροϊν καιφκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1 ΣΤ Ανεμιςτιρεσ Απόρριψθσ.
Μθνιαίεσ εργαςίεσ
1 ΣΤ

1

Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ. Γενικι επικεϊρθςθ, οπτικόσ ζλεγχοσ ανεμιςτιρων και
καλυμμάτων. Ζλεγχοσ για αςυνικιςτουσ κορφβουσ και κραδαςμοφσ.

Εργαςίεσ Ρενταμινου
1 ΣΤ

2

Ζλεγχοσ ιμάντων και τροχαλιϊν, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.
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1 ΣΤ

3

Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων.

1 ΣΤ

4

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πρεςςοςτατϊν και αντικατάςταςθ τουσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ.

1 ΣΤ

5

Ζλεγχοσ ςυνδζςεων με αεραγωγοφσ, εντοπιςμόσ τυχόν φκορϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν.

1 ΣΤ

6

1 ΣΤ

7

Ζλεγχοσ καλισ επικοινωνίασ ανεμιςτιρων με το κεντρικό ςφςτθμα BMS του κτιρίου.
Κακαριςμόσ φτερωτισ ανεμιςτιρων.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.1
(ςυμπλθρϊνεται από νόμιμο εκπρόςωπο αναδόχου)

ΡΟΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ
(τόποσ, θμερομθνία)

Με τθν παροφςα, θ εταιρεία,_________________ (ςτοιχεία εταιρείασ: επωνυμία, ζδρα, ΑΦΜ), θ οποία
ςυμμετζχει ςτ_________________ (ςτοιχεία διαγωνιςμοφ):
Βεβαιϊνει, ότι κατόπιν επιτόπιασ επίςκεψθσ, αρμόδιου τεχνικοφ κλιμακίου ι μθχανικοφ, ζλαβε γνϊςθ για
το είδοσ, τον τφπο, τθ κζςθ και τθν ποςότθτα του εξοπλιςμοφ των προσ ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων των κτιρίων ςτζγαςθσ Υπθρεςιϊν ΥΝΑΝΡ (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ), επί τθσ Ακτισ
Βαςιλειάδθ, κακϊσ και τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ λειτουργίασ τουσ.

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ
____________________________
(ςφραγίδα και υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.2
(ςυμπλθρϊνεται από νόμιμο εκπρόςωπο αναδόχου)
ΡΟΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ
(τόποσ, θμερομθνία)

Με τθν παροφςα, θ εταιρεία, ____________ (ςτοιχεία εταιρείασ: επωνυμία, ζδρα, ΑΦΜ), θ οποία
ςυμμετζχει ςτ ________________ (ςτοιχεία διαγωνιςμοφ):
Βεβαιϊνει, ότι κατόπιν επιτόπιασ επίςκεψθσ, αρμόδιου μθχανικοφ τθν (θμερομθνία)…………………….. ζλαβε
γνϊςθ του εγκατεςτθμζνου αδιοτθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ ςτισ ταράτςεσ των κτιρίων ςτζγαςθσ των
Υπθρεςιϊν ΥΝΑΝΡ (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ), επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ, και είναι υπεφκυνθ για τθ λιψθ
όλων των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ προσ προςταςία των εργαηομζνων τθσ.

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ
_____________________________
(ςφραγίδα και υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.3

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΤΘΙΩΝ No ……….
Θμ. Επίςκεψθσ : ..... / ..... / 20...
Στοιχεία Τεχνικοφ: …….............................................
Κτιριο παροχισ Τεχν. Υποςτ: Κεντρικό

Ρφργοσ

Τομζασ Εργαςιϊν :
1. ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘ

2. ΘΛΕΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΤHΜΑ

3. CCTV

4. ACCESS CONTROL

5. GARRAZE

6. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΘ

7. BMS

8. ΓΕΙΩΣΘ

9. ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΣ

10. Θ/Η

11. CO

12. ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

13. ΥΔΕΥΣΘ

14. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Είδοσ Εργαςίασ :
Συντιρθςθ

Επιςκευι

Κωδικοί Εργαςιϊν:

Υλικά – ανταλλακτικά που χρθςιμοποιικθκαν : ….........................................................………................
……….................................................................................................................................……....................
Μθχάνθμα / χϊροσ που αφορά θ εργαςία:.......................................……...................................………....
.......................................................................................................................................................……......
Ραρατθριςεισ τεχνικοφ αναδόχου: ............................................................................................………....
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................………....
Ραρατθριςεισ τεχνικοφ υπθρεςίασ: ...........................................................................................………....
......................................................................................................................................................……….....
...................................................................................................................................................................
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

(Ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, ιδιότθτα του ςυντθρθτι)

ΡΑΑΛΑΒΘ

(Ονοματεπϊνυμο, υπογραφι)

ΘΕΩΘΣΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ

(Θεϊρθςθ του δελτίου από τθν Επιςταςία)

ΑΔΑ: 6ΚΨΦ4653ΠΩ-2ΥΝ

20PROC007416233 2020-10-02

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.4
(ςυμπλθρϊνεται από νόμιμο εκπρόςωπο αναδόχου)
ΡΟΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ
Με τθν παροφςα, θ εταιρεία,_________________ (ςτοιχεία εταιρείασ: επωνυμία, ζδρα, ΑΦΜ), ορίηει ωσ
επιβλζπων μθχανικό (ι επιβλζποντεσ μθχανικοφσ) για τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθ____/ Σφμβαςθ τον
(ι τουσ):
___________________________________________________________________________
(ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο του επιβλζποντα μθχανικοφ, θ ειδικότθτά του και ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου τθσ βεβαίωςθσ αναγγελίασ του).
Συνθμμζνα υποβάλλουμε κεωρθμζνο φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ αναγγελίασ του ανωτζρω.
(ςε περίπτωςθ που οριςκοφν περιςςότεροι του ενόσ επιβλζποντεσ να αναφερκοφν και οι εγκαταςτάςεισ
για τισ οποίεσ ορίηονται)

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ
____________________________
(ςφραγίδα και υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.5
(ςυμπλθρϊνεται από ανάδοχο ι από Υπθρεςία)
ΡΟΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ
Με τθν παροφςα, βεβαιϊνεται ότι όλα τα ιςοδφναμα ανταλλακτικά που ενδεχομζνωσ χρθςιμοποιθκοφν
κατά τθ διάρκεια ςυντιρθςθσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων των κτιρίων (Κεντρικό και Ρφργοσ) ΥΝΑΝΡ, επί τθσ
Ακτισ Βαςιλειάδθ, κα είναι κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται και πλιρωσ ςυμβατά με τον
υπάρχοντα εξοπλιςμό.
Σε περίπτωςθ που για τθν τοποκζτθςι τουσ απαιτθκοφν μετατροπζσ και παρεμβάςεισ ςτισ υπάρχουςεσ
εγκαταςτάςεισ, αυτζσ κα είναι μικρισ ζκταςθσ και κα υλοποιθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο
κόςτοσ για τον Φορζα. Θα είναι τζτοιεσ που ςε καμία περίπτωςθ δε κα επθρεάςουν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ και δε κα μειϊςουν το βακμό απόδοςισ τουσ.

(Τόποσ, Θμερομθνία)

__________________________
(ςφραγίδα και υπογραφι)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.6
(ςυμπλθρϊνεται από αρμόδιο επιβλζποντα μθχανικό αναδόχου)
ΡΟΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ
Ο/Θ _________________________________ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα μθχανικοφ), επιβλζπων/ουςα
μθχανικόσ
των
εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ
των
εγκαταςτάςεων
_____________________________________________________________________ (ςυμπλθρϊνεται το
είδοσ των εγκαταςτάςεων για τισ οποίεσ ζχει οριςκεί ωσ επιβλζπων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ) των κτιρίων
ςτζγαςθσ (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ) Υπθρεςιϊν ΥΝΑΝΡ, επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ, οριςκείσ από τθν
εταιρεία_____________________ (ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ), ςφμφωνα με τθν
_____________ Σφμβαςθ (ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ) βεβαιϊνω ότι οι εν λόγω εργαςίεσ
κατά το χρονικό διάςτθμα από __________ (θθ/μμ/εεεε) ζωσ __________ (θθ/μμ/εεεε), ζγιναν ςφμφωνα
με τα περιγραφόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ και εκτελζςτθκαν καλϊσ, πλθν των κάτωκι:
(αναφζρονται όλεσ οι εργαςίεσ που δεν κατζςτθ δυνατόν να εκτελεςτοφν εντόσ των οριηόμενων
χρονικϊν περικωρίων)
για τουσ εξισ λόγουσ:
(αναγράφονται οι λόγοι μθ πραγματοποίθςθσ των εν λόγω εργαςιϊν)

(Τόποσ, Θμερομθνία)

Ο/Θ επιβλζπων/ουςα Μθχανικόσ

__________________________
(ςφραγίδα και υπογραφι επιβλζποντοσ μθχανικοφ)

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ
(ςφραγίδα και υπογραφι
νόμιμου εκπροςϊπου εταιρείασ)
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ

(ςυμπλθρϊνεται υπογράφεται και ςφραγίηεται από τον αρμόδιο ςυντθρθτι)
ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α. Γενικά Στοιχεία
1.Οδόσ/Αρικμόσ/Ρόλθ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Είδοσ/χριςθ Κτιρίου…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Ονοματεπϊνυμο υπευκφνου/
Τθλζφωνο ……………………………………………………………………………………………………………..
Β. Στοιχεία κλιματιςτικοφ ςυςτιματοσ
1. Αρικμόσ/ τφποσ*
Αντλία κερμότθτασ αζρα – νεροφ
εξωτερικϊν μονάδων
Αντλία κερμότθτασ νεροφ – νεροφ
Ψφκτθσ απορρόφθςθσ
VRV
Αυτόνομα διαιροφμενα ςυςτιματα
2. Αρικμόσ εςωτερικϊν μονάδων
……………………………………………………………………………………
…….
3.
Συνολικι
εγκατεςτθμζνθ …………………………… / …………………………..kW
ψυκτικι/θλεκτρικι ιςχφσ
…………………………… / …………………………..kW
Εξωτερικϊν μονάδων
Εςωτερικϊν μονάδων
4. Λειτουργία
1. Ψφξθ
2. Ψφξθ / κζρμανςθ
5. Ψυκτικό μζςο
1. Νερό
2. Άλλο
6. Καταςκευαςτισ/ μοντζλο/ ςειριακόσ
αρικμόσ
……………………………………………..
/
………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………….
*Ο τφποσ των μονάδων ςθμειϊνεται με «Χ»
Γ. Εργαςίεσ ανά εξωτερικι μονάδα
α/ Είδοσ εργαςίασ
α
1.
Κακαριςμόσ εναλλακτϊν
2.
Ζλεγχοσ ψυκτικοφ μζςου (πλθρότθτα, διαρροζσ, λίπανςθ, κ.λ.π.)
3.
Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν δικτφων
4.
υκμίςεισ αποδοτικότθτασ
5.
Λίπανςθ ρουλεμάν
6.
Ζλεγχοσ αντλιϊν
7.
Λειτουργία επεξεργαςτι ελζγχου μονάδασ
8.
Άλλεσ εργαςίεσ
** Οι εργαςίεσ που ζγιναν ςθμειϊνονται με «Χ»

**

ΑΔΑ: 6ΚΨΦ4653ΠΩ-2ΥΝ

20PROC007416233 2020-10-02

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δ.1
(ςυμπλθρϊνεται από αρμόδιο επιβλζποντα μθχανικό αναδόχου)
ΡΟΣ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ
Ο/Θ _________________________________ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα μθχανικοφ), επιβλζπων/ουςα
μθχανικόσ
των
εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ
των
εγκαταςτάςεων
_____________________________________________________________________ (ςυμπλθρϊνεται το
είδοσ των εγκαταςτάςεων για τισ οποίεσ ζχει οριςκεί ωσ επιβλζπων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ) των κτιρίων
ςτζγαςθσ (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ) Υπθρεςιϊν ΥΝΑΝΡ, επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ, οριςκείσ από τθν
εταιρεία_____________________ (ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ), ςφμφωνα με τθν
_____________ Σφμβαςθ (ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ) βεβαιϊνω ότι,
Το _________________________________________ (ςυμπλθρϊνεται το είδοσ του μόνιμου ςυςτιματοσ)
αφοφ ςυντθρικθκε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, δοκιμάςτθκε και λειτουργεί καλϊσ.
(Τόποσ, Θμερομθνία)

Ο/Θ επιβλζπων/ουςα Μθχανικόσ

__________________________
(ςφραγίδα και υπογραφι επιβλζποντοσ μθχανικοφ)

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ
(ςφραγίδα και υπογραφι
νόμιμου εκπροςϊπου εταιρείασ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δ.2
(ςυμπλθρϊνεται από τον επιβλζποντα μθχανικό τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ)

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ

(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν
8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα
Μεηέξαο:

θαη

Επώλπκν

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:

Ωσ Επιβλζπων Μθχανικόσ εργαςιϊν Συντιρθςθσ, τα μόνιμα ςυςτιματα πυροπροςταςίασ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κτίρια (Κεντρικό κτίριο
και Ρφργοσ) του ΥΝΑΝΡ, επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2 ςτον Ρειραιά και ςυγκεκριμζνα:


Μόνιμο Υδροδοτικό Ρυροςβεςτικό Δίκτυο (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ)



Μόνιμο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με καταιονιςμό φδατοσ (Κεντρικό Κτίριο)



Μόνιμο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με Διοξείδιο του άνκρακα CO2 (Κεντρικό Κτίριο)



Μόνιμο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με αεροηόλ (Κεντρικό Κτίριο και Ρφργοσ)



Σφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ (Κεντρικό κτίριο)



Αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ)



Σφςτθμα χειροκίνθτθσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ (Κεντρικό κτίριο και Ρφργοσ)

Ζχουν ςυντθρθκεί και λειτουργοφν καλϊσ.
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ
ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δ.3

(ςυμπλθρϊνεται από αναγνωριςμζνθ εταιρεία τθσ ΚΥΑ 618/43/13-01-2005 όπωσ αυτι ιςχφει)
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν
8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΡΟΣ :
Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και
Ρατζρα:

Επϊνυμο

Πνομα και
Μθτζρασ:

Επϊνυμο
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Δελτίου

Τθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ.
Τθλεομοιοτφπου
(Fax):
(3)
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι:
Α. Τθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ/61843/13-01-2005, όπωσ αυτι ιςχφει,
Β. Συντθρικθκαν _____ (να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ και το είδοσ των πυροςβεςτιρων)
Γ. Αναγομϊκθκαν _____ (να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ και το είδοσ των πυροςβεςτιρων)
για λογαριαςμό του ΥΝΑΝΡ και αφορά ςτα κτίρια (κεντρικό κτίριο και πφργοσ) επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2 ςτον Ρειραιά.
Θμερομθνία:

……….20……
Ο – Θ Δθλ.

(Υπογραφι)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ
ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
Α. ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΩΝ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΥΝΑΝΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΥΓΟΥ
Απάντθςθ
Ραραπομπι
Ενότθτα
Χαρακτθριςτικό
Απαίτθςθ
προμθκευτι
προμθκευτι
ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ

ΝΑΙ

1.1

Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των
Θ/Μ
εγκαταςτάςεων
(πυροπροςταςίασ,
υδραυλικϊν και θλεκτρολογικϊν) του
Κεντρικοφ Κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθν
Ακτι Βαςιλειάδθ κακϊσ και του παρακείμενου
Ρφργου.

ΝΑΙ

1.2

Το Κεντρικό Κτίριο αποτελείται από το ιςόγειο
και ζξι (6) ορόφουσ και ο παρακείμενοσ Ρφργοσ
αποτελείται από το ιςόγειο και δϊδεκα (12)
ορόφουσ, με κφρια χριςθ γραφεία. Και ςτα δφο
κτίρια υφίςτανται αποκθκευτικοί χϊροι, χϊροι
Θ/Μ εγκαταςτάςεων ενϊ ςτο Κεντρικό κτίριο
υπάρχουν επίςθσ, κλειςτόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ
αυτοκινιτων, εςτιατόριο και δφο κυλικεία.

2

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΘΣ

ΝΑΙ

2.1

Θ προχπολογιςκείςα
δαπάνθ ανζρχεται
ςυνολικά ςτο ποςό των εβδομιντα χιλιάδων
ευρϊ (70.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α 24% και νομίμων κρατιςεων Δθμοςίου.
Στο ςυνολικό κόςτοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται
το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν που κα
απαιτθκοφν κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ.
Το ςυνολικό τίμθμα αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
Α.
Συντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων
προχπολογιςμόσ ανά μινα 2.000€,
προχπολογιςμόσ για δζκα (10) μινεσ 20.000€,
cpv: 50710000-5.

ΝΑΙ

2.2

Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλουν
προςφορά
τμθματικά
για
τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ
(πυροπροςταςίασ,
υδραυλικϊν
και
θλεκτρολογικϊν).

3.

ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

1

ΝΑΙ
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3.1

Θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του
κεντρικοφ κτιρίου ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου
πφργου αφορά χρονικό διάςτθμα δζκα (10)
μθνϊν από τθν επομζνθ υπογραφισ τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

4.

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΝΑΙ

4.1

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ
προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

ΝΑΙ

5
5.1

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
Στθν ζννοια τθσ ςυντιρθςθσ των
Θλεκτρομθχανολογικϊν (Θ/Μ) εγκαταςτάςεων
περιλαμβάνεται όλο το φάςμα των εργαςιϊν,
επικεωριςεων, ελζγχων, ρυκμίςεων, τακτικισ
και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, εργαςίεσ
αποκατάςταςθσ των πάςθσ φφςεωσ βλαβϊν
κλπ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για να
εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ, αςφαλισ και
αποδοτικι λειτουργία των ςυντθροφμενων
εγκαταςτάςεων:
2 Ρυροπροςταςίασ
3 Υδραυλικϊν

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4 Θλεκτρολογικϊν
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
αντικεραυνικισ προςταςίασ και του
υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ)
5.2

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανωτζρω
εγκαταςτάςεων και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ κάκε
μιασ απ’ αυτζσ ενδεικτικά αναφζρονται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ. Ρζραν αυτϊν ο
Ανάδοχοσ
είναι
υποχρεωμζνοσ
να
ςυμβουλευτεί και τα εγχειρίδια ςυντιρθςθσ
κακϊσ και πικανόν πρόςφατεσ οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ των Καταςκευαςτϊν, για τυχόν
πρόςκετεσ ι/και ειδικζσ εργαςίεσ και ελζγχουσ.

ΝΑΙ

6.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ

ΝΑΙ

6.1

Επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου.

ΝΑΙ

Οι υποψιφιοι, πριν τθν υποβολι φακζλου με
τεχνικι
και
οικονομικι
προςφορά,
υποχρεοφνται
ςτθν
πραγματοποίθςθ
επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των εν λόγω
κτιρίων προκειμζνου:
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6.1.1.

α) να εκτιμθκοφν οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ κακϊσ και να λθφκεί γνϊςθ για το
είδοσ, τον τφπο, τθ κζςθ, τθν ποςότθτα αλλά
τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ λειτουργίασ των
μθχανθμάτων και Θ/Μ εγκαταςτάςεων και

6.1.2

β) να λάβουν γνϊςθ του εγκατεςτθμζνου
αδιοτθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ ςτισ
ταράτςεσ των δφο κτιρίων, για τθν τιρθςθ των
απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ προσ
προςταςία των εργαηομζνων τουσ.
Μετά τθν επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
κτιρίου οι Υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά
να κατακζςουν βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τα
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β.1, Β.2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β
τθσ παροφςθσ.

6.1.3

Επιπρόςκετα, οι υποψιφιοι με τθν τεχνικι
προςφορά κα κατακζςουν πρόγραμμα
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Α
τθσ παροφςθσ, και ςε περίπτωςθ που κρίνουν
ότι κάποια από τισ προδιαγραφόμενεσ εργαςίεσ
του, δφναται να υλοποιθκεί με μεκοδολογία
ιςοδφναμθ, κα περιγράψουν και τεκμθριϊςουν
επαρκϊσ τθν ιςοδυναμία.

6.2

Ραροχι επιπλζον πλθροφοριϊν
Οποιαδιποτε
περαιτζρω
πλθροφορία
απαιτθκεί δφναται να παραςχεκεί ςτουσ
υποψθφίουσ κατόπιν ςχετικοφ γραπτοφ
αιτιματοσ.
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΡΟΣΟΝΤΑ

7.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

.
7.1

Κανονιςμοί – Νομοκεςία.
Θ ςυντιρθςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και
μθχανθμάτων των κτιρίων ΥΝΑΝΡ κα γίνεται
ςφμφωνα με:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία για
εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και
λειτουργία θλεκτρομθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων.



Τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ,
προδιαγραφζσ, τεχνικζσ οδθγίεσ κλπ
του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΤΕΕ, ΔΕΘ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΡ, Ρυροςβεςτικό Σϊμα κλπ.



Τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των
εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και
ςυςκευϊν.

ΝΑΙ
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7.2

Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ.
Το ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ.

Εκτζλεςθ εργαςιϊν – ειδικότθτεσ – προςόντα.
Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ κάκε εγκατάςταςθσ
κα πρζπει να εκπονθκοφν από ειδικευμζνο
τεχνικό προςωπικό. Ο κακοριςμόσ των
ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν
προςόντων περιγράφονται ςτα:


ΡΔ 115/2012 (ΦΕΚ200/Αϋ/17.10.2012)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για
μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 108/2013 (ΦΕΚ141/Αϋ/12.06.2013)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για
θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 1/2013 (ΦΕΚ3/Αϋ/08.01.2013) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει για ψυκτικζσ
εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 112/2012 (ΦΕΚ197/Αϋ/17.10.2012)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για
υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ.

7.3

Επίβλεψθ εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ
προςφοράσ και πριν από τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν, κα ορίςει μθχανικό ι μθχανικοφσ με
τα απαραίτθτα επαγγελματικά προςόντα
όπωσ ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία
(βλζπε παρ. 7.2) για τθν επίβλεψθ τθσ καλισ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν αςφάλεια
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Ο μθχανικόσ
οφείλει να είναι παρόν τόςο κατά τθ διάρκεια
του κανονικοφ του ωραρίου όςο και εκτάκτωσ
εφόςον προκφψουν ηθτιματα ι ανάγκεσ
παρουςίασ του ι ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία.

7.4

Φάκελοσ με τα ςτοιχεία τεχνικοφ ςυνεργείου
Αναδόχου.
Κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ο
Ανάδοχοσ κα κατακζςει φάκελο ο οποίοσ κα
περιζχει:


Κατάςταςθ με τα ςτοιχεία του
ειδικευμζνου προςωπικοφ του
ςυνεργείου (ονοματεπϊνυμο,
ειδικότθτα, αρικμόσ
ταυτότθτασ, αρικμόσ
επαγγελματικισ άδειασ) που
κα απαςχολιςει για τισ εν
λόγω εργαςίεσ, και τι είδουσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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εργαςία κα εκτελεί κάκε
άτομο (π.χ. ςυντιρθςθ
υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ)
κεωρθμζνθ από το νόμιμο
εκπρόςωπό του.


Φωτοαντίγραφα ταυτότθτασ ι
διαβατθρίων των ανωτζρω.



Φωτοαντίγραφα των
επαγγελματικϊν αδειϊν από
τον φορζα ζκδοςισ τουσ για
τον κακζνα από τουσ
ανωτζρω, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.
Τα εν λόγω ςτοιχεία κα επικαιροποιθκοφν
κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που μετά από τθ ςφναψθ τθσ
Σφμβαςθσ αντικαταςτακεί κάποιο από τα μζλθ
του ςυνεργείου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να
ενθμερϊςει άμεςα και εγγράφωσ τθν Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋ, προςκομίηοντασ
όλα τα ανωτζρω ζγγραφα για το νζο μζλοσ
κακϊσ και ανακεωρθμζνθ κατάςταςθ τεχνικοφ
προςωπικοφ.
Ειδικότερα, για τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ
ο Ανάδοχοσ πζραν των ανωτζρω κα κατακζςει
βεβαίωςθ, ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.4 του
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ, με τθν
οποία κα γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του ι των
επιβλεπόντων μθχανικϊν οι οποίοι κα πρζπει
να κατζχουν τισ νόμιμεσ άδειεσ.
Επιςθμαίνεται ότι, οι εργαςίεσ δε δφναται να
εκτελεςτοφν από τεχνικό προςωπικό που δε
διακζτει επαγγελματικι άδεια ανάλογθ τθσ
ιςχφοσ των εγκαταςτάςεων των κτιρίων.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι
εκτελζςτθκαν
εργαςίεσ
από
τεχνικό
προςωπικό που δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
κατάςταςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παρ.iv ι
που θ ιςχφσ τθσ επαγγελματικισ άδειασ δεν
ανταποκρίνεται ςτθν ιςχφ των εκτελοφμενων
εργαςιϊν, οι εργαςίεσ κα κεωροφνται άκυρεσ
και ο Ανάδοχοσ εκπρόκεςμοσ ωσ προσ τθν
υποχρζωςι του ςτο χρονοδιάγραμμα
εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του
επιβλζποντα μθχανικοφ και του προςωπικοφ
του ςυνεργείου τα οποία κα κατατεκοφν με
τθν τεχνικι προςφορά κα πραγματοποιθκεί
από τθν Υπθρεςία ΔΡ ΣΤϋμε τθ ςυνδρομι τθσ

ΑΔΑ: 6ΚΨΦ4653ΠΩ-2ΥΝ

20PROC007416233 2020-10-02

Υπθρεςίασ ΔΙΛΙΚΥΡ.
. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ θ τεχνικι
προςφορά απορρίπτεται εξϋολοκλιρου.
7.5

Ταυτοποίθςθ μελϊν ςυνεργείου αναδόχου.
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του Αναδόχου
κατά τθν είςοδό τουσ ςτο κεντρικό κτίριο, είτε
εν υπθρεςία είτε όχι, κα φζρουν κατάλλθλθσ
μορφισ ταυτότθτα ευδιάκριτου μεγζκουσ ςε
οφκαλμοφανι κζςθ που κα δείχνει τθ
φωτογραφία, το ονοματεπϊνυμο και τθν
ειδικότθτά του φζροντοσ, τον αρικμό μθτρϊου
του ςτθν επιχείρθςθ και τθν επωνυμία τθσ
επιχείρθςθσ. Ρροκειμζνου να γίνεται θ
ταυτοποίθςθ κα δοκεί φωτοαντίγραφο
κατάςταςθσ προςωπικοφ ςτο γραφείο
υποδοχισ ςτο ιςόγειο

ΝΑΙ

8.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ.

ΝΑΙ

8.1

Συμπλιρωςθ δελτίου ςυντιρθςθσ.
Μετά από κάκε προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ
επίςκεψθ τεχνικοφ του Αναδόχου, κα
παραδίδεται
υπογεγραμμζνο
δελτίο
ςυντιρθςθσ, ςτο γραφείο υποδοχισ ςτο
ιςόγειο του Κεντρικοφ Κτιρίου όπου κα
φυλάςςεται ςε ειδικό φάκελο μζχρι να
παραλθφκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. Το
δελτίο ςυντιρθςθσ κα ζχει τθ μορφι του
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.3 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β
τθσ παροφςθσ και κα είναι διπλότυπο. Ο
Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα
μεριμνά για τθν προμικεια και εφοδιαςμό του
τεχνικοφ προςωπικοφ με τα ζντυπα των
ανωτζρω δελτίων. Το πρωτότυπο κα
παραδίδεται με υπογραφι του τεχνικοφ
ςυντιρθςθσ και κα υπογράφεται από τον
υπάλλθλο του γραφείου υποδοχισ ςτο
ιςόγειο, για τθν παραλαβι του. Στθν αρχι τθσ
επόμενθσ θμζρασ κα παραδίδονται τα δελτία
τθσ προθγοφμενθσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ, όπου
αφοφ κεωροφνται κα φυλάςςονται ςε ειδικό
φάκελο, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ
των εργαςιϊν. Το ςτζλεχοσ κα παραμζνει ςτον
Ανάδοχο για περαιτζρω επεξεργαςία.

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ θ
οποία δφναται να αποκαταςτακεί άμεςα, κα
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περιγράφεται ςτο δελτίο και κα αναφζρεται ο
τρόποσ με τον οποίο αποκαταςτάκθκε.
Σε περίπτωςθ που θ εργαςία δε δφναται να
εκτελεςτεί τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, λόγω
μθ διακεςιμότθτασ κάποιου υλικοφ –
ανταλλακτικοφ, κα αναφζρεται ςτο δελτίο που
κα παραδίδεται και κα γίνεται άμεςα γραπτό
αίτθμα ςυμπεριλαμβανομζνων και των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυγκεκριμζνου
υλικοφ-ανταλλακτικοφ από τον Ανάδοχο προσ
τθν
Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν προμικειά του.
Μθ παράδοςθ δελτίου ςυντιρθςθσ ι μθ
παράδοςθ
υπογεγραμμζνου
δελτίου
ςυντιρθςθσ μετά από κάκε προγραμματιςμζνθ
ι ζκτακτθ επίςκεψθ από αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου,
κα
κεωρείται
ότι
δεν
πραγματοποιικθκε θ επίςκεψθ.
9.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ -ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ-ΦΥΛΛΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ

ΝΑΙ

9.1

Μόνιμα
ςυςτιματα
πυρόςβεςθσ
–
πυρανίχνευςθσ.
Στο τζλοσ κάκε διμινου ςυντιρθςθσ κα
προςκομίηεται βεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ για
κάκε μόνιμο ςφςτθμα χωριςτά ςφμφωνα με το
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δ.1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ τθσ
παροφςθσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ
Δ.2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ τθσ παροφςθσ)
ςφμφωνα με τθν Ρυροςβεςτικι Διάταξθ
13/2013
(ΦΕΚ1856/Β/21-6-2013)
υπογεγραμμζνεσ από τον επιβλζποντα
μθχανικό του Αναδόχου.

ΝΑΙ

9.2

Θλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ.
Κατά τθ λιξθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα
προςκομίηεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ-ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ από
τον Ανάδοχο, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ
Υπεφκυνθ Διλωςθ Θλεκτρολόγου Εγκαταςτάτθ
και Ρρωτόκολλο ελζγχου κατά ΕΛΟΤ HD-384,
ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ε μετά τον
ζλεγχο των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων
για κάκε κτίριο (Κεντρικό και Ρφργοσ)
ξεχωριςτά.

ΝΑΙ

10.
10.1

ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ-ΜΕΣΑ
Πλα
τα
απαραίτθτα
επαγγελματικά
μεταφορικά μζςα και εργαλεία που
απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ,
διάγνωςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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βλαβϊν εξοπλιςμοφ εγκαταςτάςεων κα
παρζχονται αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο, επί
τόπου του ζργου χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ
για τον Εργοδότθ.
11.

ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΜΙΚΟΫΛΙΚΑ

ΝΑΙ

11.1

Το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν βαρφνει τθν
Υπθρεςία. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα και
μικροχλικά τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν
πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ τα
οποία βαρφνουν τθν ανάδοχο εταιρεία.

ΝΑΙ

12

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΝΑΙ

12.1

Ανά δίμθνο κα ςυντάςςεται και κα
υποβάλλεται τεχνικι ζκκεςθ για κάκε
εγκατάςταςθ (π,χ. υδραυλικι εγκατάςταςθ)
χωριςτά, βαςιηόμενθ ςτα ςτοιχεία που
προκφπτουν από τα δελτία ςυντιρθςθσ. Θα
υπογράφεται και κα ςφραγίηεται από τον
επιβλζποντα μθχανικό του Αναδόχου και κα
ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ
εργαςιϊν ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 του
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ, επίςθσ
υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο. Θ τεχνικι ζκκεςθ
κατ’ ελάχιςτο κα αναφζρει:
 Το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ (π.χ.
υδραυλικι εγκατάςταςθ).
 Το χρονικό διάςτθμα (δίμθνο) ςτο
οποίο αναφζρεται.
 Αναλυτικά τισ εργαςίεσ που
εκτελζςτθκαν το ςυγκεκριμζνο χρονικό
διάςτθμα.
 Τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ των φφλλων
ςυντιρθςθσ.
 Αναφορά εξοπλιςμοφ που παρουςίαςε
πρόβλθμα, επιςκευάςτθκε, ι
αντικαταςτάκθκε.
 Τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ
εγκατάςταςθ.
 Ρροτάςεισ αποκατάςταςθσ τυχόν
δυςλειτουργιϊν εγκατάςταςθσ
ςυνοδευόμενεσ από περιγραφι,
τεχνικά χαρακτθριςτικά ανταλλακτικϊν
και αναλυτικό κόςτοσ.
Οι ανωτζρω εκκζςεισ και βεβαιϊςεισ καλισ
εκτζλεςθσ κα παραδίδονται από τον Ανάδοχο
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ μζχρι τθν πζμπτθ
(5θ) εργάςιμθ θμζρα του επόμενου διμινου.

ΝΑΙ
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12.2

Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ κα
πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ.

ΝΑΙ

Θα τθρείται ςτθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ
ανά δίμθνο
φάκελοσ ο οποίοσ κα περιζχει τα κάτωκι:
1. Τα δελτία ςυντιρθςθσ τα οποία κα πρζπει
φζρουν τθν υπογραφι του αντίςτοιχου
ςυντθρθτι. Στα δελτία αυτά κα αναγράφονται
οι α/α των δελτίων , ζνδειξθ ςυντιρθςθ ι
βλάβθ και οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν.
Επιπλζον, κα αναφζρονται και τυχόν εργαςίεσ
που δεν ιταν δυνατό να εκτελεςτοφν εντόσ του
οριηόμενου χρονοδιαγράμματοσ κακϊσ και οι
λόγοι για τουσ οποίουσ δεν εκτελζςτθκαν.
2. Τισ τεχνικζσ εκκζςεισ και τισ ςυνοδευόμενεσ
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που
παρζλαβε από τον Ανάδοχο.
3. Πλεσ τισ βεβαιϊςεισ και Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 5-8 και
που τυχόν περιλαμβάνονται ςτο εξεταηόμενο
δίμθνο.
12.3

Θ
Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. εξετάηοντασ όλα τα ανωτζρω,
γνωμοδοτεί για τθν ποιότθτα (καλι, ελλειπι ι
κακι) τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ
Σφμβαςθσ, διαβιβάηοντασ ςτο αρμόδιο Τμιμα
τθσ
Διεφκυνςθσ
Ρρομθκειϊν
ΥΝΑΝΡ/ΓΟΥ/ΔΙΡΕΑ Γϋ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα
πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραραλαβϊν του ΥΝΑΝΡ, με ςφνταξθ ςχετικοφ
πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ, κατόπιν
προςκόμιςθσ τθσ Υπθρεςιακισ βεβαίωςθσ του
προθγοφμενου εδαφίου.

12.4

Ρροσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ θ Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ
δφναται να επικοινωνεί με τον Ανάδοχο για
περαιτζρω πλθροφορίεσ. Πλθ θ αλλθλογραφία
και θ κατάκεςθ εγγράφων για οποιοδιποτε
κζμα που αφορά ςτθν παροφςα, μεταξφ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ και Αναδόχου κα γίνεται
εγγράφωσ ι θλεκτρονικά. Οι οποιαςδιποτε
φφςεωσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν κα
λαμβάνονται υπόψθ και κανζνασ από τουσ

ΝΑΙ
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ανωτζρω δεν κα ζχει το δικαίωμα να τισ
επικαλεςτεί.
13.

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΝΑΙ

13.1

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για κάκε
ατφχθμα που οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτθν
κακι ςυντιρθςθ και ςτθν ζλλειψθ των
προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ. Οφείλει
να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων και κα είναι ο
μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε
ηθμιά ι βλάβθ ςε υλικά αγακά ι άλλα παντόσ
τφπου, ςυμπεριλαμβανομζνου του φορζα, ι
ηϊα ι για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκλθκεί
ςτο προςωπικό του, ςτο προςωπικό του
ΥΝΑΝΡ, ςτουσ επιςκζπτεσ εφόςον τα
παραπάνω προξενθκοφν κατά τθ διάρκεια και
εξαιτίασ
των
εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ,
αποκατάςταςθσ κλπ ι είναι ςυνζπεια μθ
ςωςτισ εκτζλεςθσ του ζργου.

ΝΑΙ

13.2

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν
ευκφνθ και υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ, εργοδοτικζσ υποχρεϊςεισ, τισ
υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ μθ
τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν
ευκφνθ εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του
ςυνεργείου του.

ΝΑΙ

13.3

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει Γραφείο
Υποςτιριξθσ το οποίο κα λειτουργεί ςτισ
εγκαταςτάςεισ του, 365 θμζρεσ το χρόνο και 24
ϊρεσ το 24ωρο προκειμζνου να ζρχεται ςε
επαφι αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν αναφορά
προβλθμάτων ι βλαβϊν. Ο Ανάδοχοσ κα
παράςχει αποκλειςτικό αρικμό τθλεφϊνου και
φαξ με αςτικι ι μθδενικι χρζωςθ για τον
καλοφντα όπωσ επίςθσ και διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) για το
Γραφείο Υποςτιριξθσ. Με τθν υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει πίνακα με
τα ανωτζρω ςτοιχεία.

ΝΑΙ

13.4

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ
απαραίτθτεσ
άδειεσ
για
απαςχόλθςθ
υπερωριακι, νυχτερινι και Κυριακϊν – αργιϊν.
Για περιπτϊςεισ που απαιτείται εκτάκτωσ να
καλείται για να απαςχολθκεί προςωπικό του
Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ
από τθν εργατικι Νομοκεςία ενζργειεσ με

ΝΑΙ
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μζριμνα και ευκφνθ του.
13.5

13.6

14.
14.

14.2

Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα
μεριμνά για τθ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά
και απόρριψθ «προϊόντων» που προκφπτουν
από τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ – αποκατάςταςθσ
βλαβϊν, επί αυτοκινιτου ι βυτίου ςε κζςεισ
επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςε
οποιαδιποτε απόςταςθ.

ΝΑΙ

Οποιαδιποτε φκορά παρατθρθκεί κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να
αναφερκεί ςτον Επιβλζποντα Μθχανικό του
ζργου, ο οποίοσ κα ενθμερϊςει άμεςα και
εγγράφωσ τον Εργοδότθ, επιςυνάπτοντασ
τεχνικι ζκκεςθ για τον τρόπο και το κόςτοσ
αποκατάςταςθσ τουσ. Θ αποκατάςταςθ
βλάβθσ που προκφπτει από αμζλεια του
ςυνεργείου ςυντιρθςθσ βαρφνει τον Ανάδοχο
κακϊσ και θ μθ ζγκυρθ αναφορά τθσ.

ΝΑΙ

1. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ -ΤΘΘΣΘ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Κατά το ςτάδιο κατάκεςθσ προςφορϊν τυχόν
επιςκζψεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ των κτιρίων και
απόκτθςθσ
οποιαςδιποτε
επιπρόςκετθσ
πλθροφορίασ (τεχνικά ςχζδια, τεχνικζσ
περιγραφζσ – μελζτεσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων
κ.α) οι Υποψιφιοι αναλαμβάνουν τθν
υποχρζωςθ να τθριςουν εμπιςτευτικά και να
μθ
γνωςτοποιιςουν
ςε
τρίτουσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του
ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου) τα ανωτζρω
ςτοιχεία χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ
ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το ίδιο
ιςχφει και για οτιδιποτε περιζλκει ςε γνϊςθ
τουσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ ιςχφει και
κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
τόςο για τον ίδιο τον Ανάδοχο όςο και για
όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του.

ΝΑΙ

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ
Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα
απ’ αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν
ανακοινϊςουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα
πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν,
πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ
διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ
του ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά
ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του ζργου ι
του Αναδόχου.

ΝΑΙ
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16.

ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΝΑΙ

16.1

Πλα
τα
απαραίτθτα
επαγγελματικά
μεταφορικά μζςα και εργαλεία που
απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ,
διάγνωςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ
βλαβϊν εξοπλιςμοφ εγκαταςτάςεων κα
παρζχονται αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο, επί
τόπου του ζργου χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ
για τον Εργοδότθ.

ΝΑΙ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’
ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
Ενότθτα

1

Β. ΕΓΑΣΙEΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΥΝΑΝΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΥΓΟΥ
Απάντθςθ
Χαρακτθριςτικό
Απαίτθςθ
Ραραπομπι προμθκευτι
προμθκευτι

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ

ΝΑΙ

1.1

Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του κλιματιςτικοφ του
Κεντρικοφ Κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθν Ακτι
Βαςιλειάδθ κακϊσ και του παρακείμενου Ρφργου.

ΝΑΙ

1.2

Το Κεντρικό Κτίριο αποτελείται από το ιςόγειο και ζξι
(6) ορόφουσ και ο παρακείμενοσ Ρφργοσ αποτελείται
από το ιςόγειο και δϊδεκα (12) ορόφουσ, με κφρια
χριςθ γραφεία. Και ςτα δφο κτίρια υφίςτανται
αποκθκευτικοί χϊροι, χϊροι Θ/Μ εγκαταςτάςεων ενϊ
ςτο Κεντρικό κτίριο υπάρχουν επίςθσ, κλειςτόσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, εςτιατόριο και δφο κυλικεία.

2

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΘΣ

2.1

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Το ςυνολικό τίμθμα αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
Συντιρθςθ κλιματιςμοφ
προχπολογιςμόσ ανά μινα 5.000€,
προχπολογιςμόσ για δζκα (10) μινεσ 50.000€,
cpv: 45259000-7.
2.2
3.
3.1

Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλουν προςφορά
τμθματικά για τθν ςυντιρθςθ κλιματιςμοφ.
ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του κεντρικοφ κτιρίου
ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου πφργου αφορά χρονικό

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν
από τθν επομζνθ
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
4.

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΝΑΙ

4.1

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ
ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

ΝΑΙ

5
5.1

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
Στθν ζννοια τθσ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων
περιλαμβάνεται όλο το φάςμα των εργαςιϊν,
επικεωριςεων, ελζγχων, ρυκμίςεων, τακτικισ και
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των
πάςθσ φφςεωσ βλαβϊν κλπ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ
για να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ, αςφαλισ και
αποδοτικι
λειτουργία
των
ςυντθροφμενων
εγκαταςτάςεων:



ΝΑΙ
ΝΑΙ

κλιματιςμοφ

5.2

Οι
εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ
των
ανωτζρω
εγκαταςτάςεων και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ κάκε μιασ απ’
αυτζσ ενδεικτικά αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ
παροφςασ. Ρζραν αυτϊν ο Ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να ςυμβουλευτεί και τα εγχειρίδια
ςυντιρθςθσ κακϊσ και πικανόν πρόςφατεσ οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ των Καταςκευαςτϊν, για τυχόν πρόςκετεσ
ι/και ειδικζσ εργαςίεσ και ελζγχουσ.

ΝΑΙ

6.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ

ΝΑΙ

6.1

Επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου.

ΝΑΙ

Οι υποψιφιοι, πριν τθν υποβολι φακζλου με τεχνικι
και οικονομικι προςφορά, υποχρεοφνται ςτθν
πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των εν
λόγω κτιρίων προκειμζνου:

6.1.1.

α) να εκτιμθκοφν οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
κακϊσ και να λθφκεί γνϊςθ για το είδοσ, τον τφπο, τθ
κζςθ, τθν ποςότθτα αλλά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ
λειτουργίασ των μθχανθμάτων και Θ/Μ εγκαταςτάςεων
και

6.1.2

β) να λάβουν γνϊςθ του εγκατεςτθμζνου
αδιοτθλεπικοινωνιακοφ Εξοπλιςμοφ ςτισ ταράτςεσ των
δφο κτιρίων, για τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων μζτρων
αςφαλείασ προσ προςταςία των εργαηομζνων τουσ.
Μετά τθν επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου οι
Υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά να κατακζςουν
βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τα ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β.1, Β.2 του
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ παροφςθσ.
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6.1.3

Επιπρόςκετα οι υποψιφιοι με τθν τεχνικι προςφορά
κα κατακζςουν πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με
το ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ, και ςε περίπτωςθ που
κρίνουν ότι κάποια από τισ προδιαγραφόμενεσ εργαςίεσ
του, δφναται να υλοποιθκεί με μεκοδολογία
ιςοδφναμθ, κα περιγράψουν και τεκμθριϊςουν
επαρκϊσ τθν ιςοδυναμία.

6.2

ΝΑΙ

7.

Ραροχι επιπλζον πλθροφοριϊν
Οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία απαιτθκεί
δφναται να παραςχεκεί ςτουσ υποψθφίουσ κατόπιν
ςχετικοφ γραπτοφ αιτιματοσ.
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΡΟΣΟΝΤΑ .

7.1

Κανονιςμοί – Νομοκεςία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θ ςυντιρθςθ του κλιματιςμοφ των κτιρίων ΥΝΑΝΡ κα
γίνεται ςφμφωνα με:


Τθν ιςχφουςα νομοκεςία για εγκατάςταςθ,
ςυντιρθςθ και λειτουργία
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και
εγκαταςτάςεων.



Τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ,
τεχνικζσ οδθγίεσ κλπ του Ελλθνικοφ Κράτουσ,
ΤΕΕ, ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΡ, Ρυροςβεςτικό Σϊμα
κλπ.



Τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των
εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.



Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ
τεχνικισ.
Το ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ.


7.2

7.3

Εκτζλεςθ εργαςιϊν – ειδικότθτεσ – προςόντα.
Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ κάκε εγκατάςταςθσ κα
πρζπει να εκπονθκοφν από ειδικευμζνο τεχνικό
προςωπικό. Ο κακοριςμόσ των ειδικοτιτων και
βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων περιγράφονται
ςτα:


ΡΔ 115/2012 (ΦΕΚ200/Αϋ/17.10.2012) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει για μθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 108/2013 (ΦΕΚ141/Αϋ/12.06.2013 και ιςχφει
για θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ.



ΡΔ 1/2013 (ΦΕΚ3/Αϋ/08.01.2013) όπωσ και
ιςχφει για ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Επίβλεψθ εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ
και πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα ορίςει
μθχανικό ι μθχανικοφσ με τα απαραίτθτα
επαγγελματικά προςόντα όπωσ ορίηονται ςτθν

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6ΚΨΦ4653ΠΩ-2ΥΝ

20PROC007416233 2020-10-02

κείμενθ νομοκεςία (βλζπε παρ. 7.2) για τθν επίβλεψθ
τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν αςφάλεια
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Ο μθχανικόσ οφείλει
να είναι παρϊν τόςο κατά τθ διάρκεια του κανονικοφ
του ωραρίου όςο και εκτάκτωσ εφόςον προκφψουν
ηθτιματα ι ανάγκεσ παρουςίασ του ι ηθτθκεί από τθν
Υπθρεςία.
7.4

Φάκελοσ με τα ςτοιχεία τεχνικοφ ςυνεργείου
Αναδόχου.
Κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ο Ανάδοχοσ
κα κατακζςει φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει:


Κατάςταςθ με τα ςτοιχεία του
ειδικευμζνου προςωπικοφ του
ςυνεργείου (ονοματεπϊνυμο,
ειδικότθτα, αρικμόσ ταυτότθτασ,
αρικμόσ επαγγελματικισ άδειασ,
αρικμόσ μθτρϊου ςτθν επιχείρθςθ)
που κα απαςχολιςει για τισ εν λόγω
εργαςίεσ, και τι είδουσ εργαςία κα
εκτελεί κάκε άτομο (π.χ. ςυντιρθςθ
υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ) κεωρθμζνθ
από το νόμιμο εκπρόςωπό του.



Φωτοαντίγραφα ταυτότθτασ ι
διαβατθρίων των ανωτζρω.



Φωτοαντίγραφα των επαγγελματικϊν
αδειϊν από τον φορζα ζκδοςισ τουσ
για τον κακζνα από τουσ ανωτζρω,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Τα εν λόγω ςτοιχεία κα επικαιροποιθκοφν κατά τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που μετά από τθ ςφναψθ τθσ
Σφμβαςθσ αντικαταςτακεί κάποιο από τα μζλθ του
ςυνεργείου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει
άμεςα και εγγράφωσ τθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡΣΤϋ, προςκομίηοντασ όλα τα ανωτζρω
ζγγραφα για το νζο μζλοσ κακϊσ και ανακεωρθμζνθ
κατάςταςθ τεχνικοφ προςωπικοφ.
Ειδικότερα, για τον ι τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ ο
Ανάδοχοσ πζραν των ανωτζρω κα κατακζςει βεβαίωςθ,
ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.4 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ
Β τθσ παροφςθσ, με τθν οποία κα γνωςτοποιεί τα
ςτοιχεία του ι των επιβλεπόντων μθχανικϊν οι οποίοι
κα πρζπει να κατζχουν τισ νόμιμεσ άδειεσ.
Επιςθμαίνεται ότι, οι εργαςίεσ δε δφναται να
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εκτελεςτοφν από τεχνικό προςωπικό που δε διακζτει
επαγγελματικι άδεια ανάλογθ τθσ ιςχφοσ των
εγκαταςτάςεων των κτιρίων.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι
εκτελζςτθκαν εργαςίεσ από τεχνικό προςωπικό που
δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ όπωσ
περιγράφεται ςτθν παρ.iv ι που θ ιςχφσ τθσ
επαγγελματικισ άδειασ δεν ανταποκρίνεται ςτθν ιςχφ
των εκτελοφμενων εργαςιϊν, οι εργαςίεσ κα
κεωροφνται άκυρεσ και ο Ανάδοχοσ εκπρόκεςμοσ ωσ
προσ τθν υποχρζωςι του ςτο χρονοδιάγραμμα
εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του επιβλζποντα
μθχανικοφ και του προςωπικοφ του ςυνεργείου τα
οποία κα κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά κα
πραγματοποιθκεί από τθν Υπθρεςία ΔΡ ΣΤϋμε τθ
ςυνδρομι τθσ Υπθρεςίασ ΔΙΛΙΚΥΡ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ θ τεχνικι προςφορά
απορρίπτεται εξϋολοκλιρου.
7.5

Ταυτοποίθςθ μελϊν ςυνεργείου αναδόχου.
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του Αναδόχου κατά τθν
είςοδό τουσ ςτο κεντρικό κτίριο, είτε εν υπθρεςία είτε
όχι, κα φζρουν κατάλλθλθσ μορφισ ταυτότθτασ
ευδιάκριτου μεγζκουσ ςε οφκαλμοφανι κζςθ που κα
δείχνει τθ φωτογραφία, το ονοματεπϊνυμο και τθν
ειδικότθτά του φζροντοσ, τον αρικμό μθτρϊου του
ςτθν επιχείρθςθ και τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ.
Ρροκειμζνου να γίνεται θ ταυτοποίθςθ κα δοκεί
φωτοαντίγραφο κατάςταςθσ προςωπικοφ ςτο γραφείο
υποδοχισ ςτο ιςόγειο

ΝΑΙ

8.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ.

ΝΑΙ

8.1

Συμπλιρωςθ δελτίου ςυντιρθςθσ.
Μετά από κάκε προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ επίςκεψθ
τεχνικοφ
του
Αναδόχου,
κα
παραδίδεται
υπογεγραμμζνο δελτίο ςυντιρθςθσ, ςτο γραφείο
υποδοχισ ςτο ιςόγειο του Κεντρικοφ Κτιρίου όπου κα
φυλάςςεται ςε ειδικό φάκελο μζχρι να παραλθφκεί από
τθν αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. Το δελτίο ςυντιρθςθσ κα ζχει τθ μορφι
του ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.3 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β τθσ
παροφςθσ και κα είναι διπλότυπο. Ο Ανάδοχοσ με δικι
του ευκφνθ και δαπάνθ κα μεριμνά για τθν προμικεια
και εφοδιαςμό του τεχνικοφ προςωπικοφ με τα ζντυπα
των ανωτζρω δελτίων. Το πρωτότυπο κα παραδίδεται
με υπογραφι του τεχνικοφ ςυντιρθςθσ και κα
υπογράφεται από τον υπάλλθλο του γραφείου
υποδοχισ ςτο ιςόγειο, για τθν παραλαβι του. Στθν
αρχι τθσ επόμενθσ θμζρασ κα παραδίδονται τα δελτία
τθσ προθγοφμενθσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ, όπου αφοφ

ΝΑΙ
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κεωροφνται κα φυλάςςονται ςε ειδικό φάκελο, για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν. Το
ςτζλεχοσ κα παραμζνει ςτον Ανάδοχο για περαιτζρω
επεξεργαςία.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ θ οποία
δφναται να αποκαταςτακεί άμεςα, κα περιγράφεται
ςτο δελτίο και κα αναφζρεται ο τρόποσ με τον οποίο
αποκαταςτάκθκε.
Σε περίπτωςθ που θ εργαςία δε δφναται να εκτελεςτεί
τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, λόγω μθ διακεςιμότθτασ
κάποιου υλικοφ – ανταλλακτικοφ, κα αναφζρεται ςτο
δελτίο που κα παραδίδεται και κα γίνεται άμεςα
γραπτό αίτθμα ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν
του
ςυγκεκριμζνου
υλικοφανταλλακτικοφ από τον Ανάδοχο προσ τθν Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν
προμικειά του.
Μθ παράδοςθ δελτίου ςυντιρθςθσ ι μθ παράδοςθ
υπογεγραμμζνου δελτίου ςυντιρθςθσ μετά από κάκε
προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ επίςκεψθ από αρμόδιο
τεχνικό του Αναδόχου, κα κεωρείται ότι δεν
πραγματοποιικθκε θ επίςκεψθ.
9.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ

ΔΘΛΩΣΕΙΣ-ΦΥΛΛΑ

ΝΑΙ

9.1

Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ.
Κατά τθ λιξθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ κα
ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο
ςυντθρθτι το ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, για το κάκε κτίριο
(Κεντρικό και Ρφργοσ) ξεχωριςτά ςφμφωνα με το
ΡΑΑΤΘΜΑ Γ τθσ παροφςθσ το οποίο αποτελεί το
ΡΑΑΤΘΜΑ
ΙΙΙ
τθσ
ΥΑ
Δ6/Β/14826
(ΦΕΚ1122/Β/17Ιουνίου2008) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα».
Θα κεωρείται από τον αρμόδιο επιβλζποντα μθχανικό
του Αναδόχου και κα παραδίδεται ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ.

ΝΑΙ

10

ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΜΙΚΟΫΛΙΚΑ

10.1

Το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν βαρφνει τθν Υπθρεςία.
Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα και μικροχλικά τα οποία
είναι απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ των
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κακϊσ και οι λάμπεσ φωτιςμοφ
των καλάμων των ανελκυςτιρων, τα οποία βαρφνουν
τθν ανάδοχο εταιρεία.

ΝΑΙ

11

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΡΑΑΛΑΒΘ
ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΑΙ

-ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ
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11.1

Ανά δίμθνο κα ςυντάςςεται και κα υποβάλλεται
τεχνικι ζκκεςθ για κάκε εγκατάςταςθ, βαςιηόμενθ ςτα
ςτοιχεία που προκφπτουν από τα δελτία ςυντιρθςθσ.
Θα υπογράφεται και κα ςφραγίηεται από τον
επιβλζποντα μθχανικό του Αναδόχου και κα
ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν
ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ
Β τθσ παροφςθσ, επίςθσ υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο. Θ
τεχνικι ζκκεςθ κατ’ ελάχιςτο κα αναφζρει:
 Το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ.
 Το χρονικό διάςτθμα (δίμθνο) ςτο οποίο
αναφζρεται.
 Αναλυτικά τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν το
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.
 Τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ των φφλλων
ςυντιρθςθσ.
 Αναφορά εξοπλιςμοφ που παρουςίαςε
πρόβλθμα, επιςκευάςτθκε, ι αντικαταςτάκθκε.
 Τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ
εγκατάςταςθ.
 Ρροτάςεισ αποκατάςταςθσ τυχόν
δυςλειτουργιϊν εγκατάςταςθσ ςυνοδευόμενεσ
από περιγραφι, τεχνικά χαρακτθριςτικά
ανταλλακτικϊν και αναλυτικό κόςτοσ.
Οι ανωτζρω εκκζςεισ και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ
κα παραδίδονται από τον Ανάδοχο ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ
μζχρι τθν πζμπτθ (5θ) εργάςιμθ θμζρα του επόμενου
διμινου.

ΝΑΙ

12.2

Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ κα πραγματοποιείται από
τθν
αρμόδια Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ.

ΝΑΙ

Θα τθρείται ςτθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ
ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ. ανά δίμθνο φάκελοσ ο οποίοσ κα
περιζχει τα κάτωκι:
1. Τα δελτία ςυντιρθςθσ τα οποία κα φζρουν τθν
υπογραφι του αντίςτοιχου ςυντθρθτι. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ να αναφζρονται οι α/α των δελτίων, ζνδειξθ
ςυντιρθςθ ι βλάβθ και οι εργαςίεσ ςτισ οποίεσ
αντιςτοιχοφν. Επιπλζον κα αναφζρονται και τυχόν
εργαςίεσ που δεν ιταν δυνατό να εκτελεςτοφν εντόσ
του οριηόμενου χρονοδιαγράμματοσ κακϊσ και οι λόγοι
για τουσ οποίουσ δεν εκτελζςτθκαν.
2. Τισ τεχνικζσ εκκζςεισ και τισ ςυνοδευόμενεσ
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρζλαβε
από τον Ανάδοχο.
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3. Πλεσ τισ βεβαιϊςεισ και Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 5-8 και που τυχόν
περιλαμβάνονται ςτο εξεταηόμενο δίμθνο.
12.3

Θ Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ.
εξετάηοντασ όλα τα ανωτζρω, γνωμοδοτεί για τθν
ποιότθτα (καλι, ελλειπι ι κακι) τθσ εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν τθσ Σφμβαςθσ, διαβιβάηοντασ ςτο αρμόδιο
Τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν ΥΝΑΝΡ/ΓΟΥ/ΔΙΡΕΑ
Γϋ τθ ςχετικι υπθρεςιακι βεβαίωςθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα
πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραραλαβϊν του ΥΝΑΝΡ, με ςφνταξθ ςχετικοφ
πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ, κατόπιν
προςκόμιςθσ τθσ Υπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ του
προθγοφμενου εδαφίου.

ΝΑΙ

12.4

Ρροσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ θ Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ δφναται να
επικοινωνεί με τον Ανάδοχο για περαιτζρω
πλθροφορίεσ. Πλθ θ αλλθλογραφία και θ κατάκεςθ
εγγράφων για οποιοδιποτε κζμα που αφορά ςτθν
παροφςα, μεταξφ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και Αναδόχου
κα γίνεται εγγράφωσ ι θλεκτρονικά. Οι οποιαςδιποτε
φφςεωσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν κα λαμβάνονται
υπόψθ και κανζνασ από τουσ ανωτζρω δεν κα ζχει το
δικαίωμα να τισ επικαλεςτεί.

13.

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΝΑΙ

13.1

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα
που οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτθν κακι ςυντιρθςθ και
ςτθν ζλλειψθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ.
Οφείλει να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων και κα είναι ο μόνοσ και
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ ςε
υλικά
αγακά
ι
άλλα
παντόσ
τφπου,
ςυμπεριλαμβανομζνου του φορζα, ι ηϊα ι για κάκε
ατφχθμα που τυχόν προκλθκεί ςτο προςωπικό του, ςτο
προςωπικό του ΥΝΑΝΡ, ςτουσ επιςκζπτεσ εφόςον τα
παραπάνω προξενθκοφν κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ
των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ κλπ ι είναι
ςυνζπεια μθ ςωςτισ εκτζλεςθσ του ζργου.

ΝΑΙ

13.2

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και
υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, εργοδοτικζσ
υποχρεϊςεισ, τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ
μθ τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ
εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του.

ΝΑΙ

13.3

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει Γραφείο
Υποςτιριξθσ το οποίο κα λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ
του, 365 θμζρεσ το χρόνο και 24 ϊρεσ το 24ωρο
προκειμζνου να ζρχεται ςε επαφι αρμόδια Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ ΣΤϋΕΡΙΣΤΑΣΙΑ για τθν αναφορά

ΝΑΙ
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προβλθμάτων ι βλαβϊν. Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει
αποκλειςτικό αρικμό τθλεφϊνου και φαξ με αςτικι ι
μθδενικι χρζωςθ για τον καλοφντα όπωσ επίςθσ και
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) για το
Γραφείο Υποςτιριξθσ. Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ
ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει πίνακα με τα ανωτζρω
ςτοιχεία.
13.4

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ
απαραίτθτεσ άδειεσ για απαςχόλθςθ υπερωριακι,
νυχτερινι και Κυριακϊν – αργιϊν. Για περιπτϊςεισ που
απαιτείται εκτάκτωσ να καλείται για να απαςχολθκεί
προςωπικό του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι
προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι Νομοκεςία ενζργειεσ
με μζριμνα και ευκφνθ του.

ΝΑΙ

13.5

Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ κα μεριμνά
για τθ ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και απόρριψθ
«προϊόντων» που προκφπτουν από τισ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ – αποκατάςταςθσ βλαβϊν, επί
αυτοκινιτου ι βυτίου ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.

ΝΑΙ

13.6

Οποιαδιποτε φκορά παρατθρθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αναφερκεί ςτον Επιβλζποντα
Μθχανικό του ζργου, ο οποίοσ κα ενθμερϊςει άμεςα
και εγγράφωσ τον Εργοδότθ, επιςυνάπτοντασ τεχνικι
ζκκεςθ για τον τρόπο και το κόςτοσ αποκατάςταςθσ
τουσ. Θ αποκατάςταςθ
βλάβθσ που προκφπτει από αμζλεια του ςυνεργείου
ςυντιρθςθσ βαρφνει τον Ανάδοχο κακϊσ και θ μθ
ζγκυρθ αναφορά τθσ.

ΝΑΙ

14.

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ -ΤΘΘΣΘ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

ΝΑΙ

14.1

Κατά το ςτάδιο κατάκεςθσ προςφορϊν τυχόν
επιςκζψεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ των κτιρίων και
απόκτθςθσ οποιαςδιποτε επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ
(τεχνικά ςχζδια, τεχνικζσ περιγραφζσ – μελζτεσ των Θ/Μ
εγκαταςτάςεων κ.α) οι Υποψιφιοι αναλαμβάνουν τθν
υποχρζωςθ να τθριςουν
εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςουν ςε τρίτουσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του
ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου) τα ανωτζρω ςτοιχεία
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Το ίδιο ιςχφει και για οτιδιποτε
περιζλκει ςε γνϊςθ τουσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ ιςχφει και κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ τόςο για τον ίδιο
τον Ανάδοχο όςο και για όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του.

ΝΑΙ

14.2

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα
Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν πρόςωπα
οφείλουν να μθν ανακοινϊςουν ςε κανζνα, παρά μόνο

ΝΑΙ
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ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν,
πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ
διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του ζργου
και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι
μεκόδουσ υλοποίθςθσ του ζργου ι του Αναδόχου.
15.

ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΝΑΙ

15.1

Πλα τα απαραίτθτα επαγγελματικά μεταφορικά μζςα
και εργαλεία που απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ,
διάγνωςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ βλαβϊν
εξοπλιςμοφ
εγκαταςτάςεων
κα
παρζχονται
αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο, επί τόπου του ζργου
χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ για τον Εργοδότθ.

ΝΑΙ
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ
Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 3ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Συνοπτικϊν
Διαδικαςιϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10

Εγγφθςθ

μασ

υπ’

αρικ.

………………..

ποςοφ

.............................................................(#..............€#,ευρϊ1).
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
......................................................... (#...........................€#)2 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)

(πλιρθ

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

.......................…………………………………..
β)

(πλιρθ

επωνυμία)

.......................…………………………………..
γ)

(πλιρθ

επωνυμία)

.......................…………………………………..3
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ
τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ...............................
(καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία)
1

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό.
Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016).
2
Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ
2
3
Ππωσ
ορίηεται ςτθ
Συμπλθρϊνεται
με διακιρυξθ
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ
3
4
Συμπλθρϊνεται
με όλατων
τα μζλθ
ζνωςθσ αγακϊν
/ κοινοπραξίασ
Συνοπτικι περιγραφι
προσ τθσ
προμικεια
/ υπθρεςιϊν, κλπ.
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..................... Ρροκιρυξθ.....................................................4 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/ Τμιμα 3ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Συνοπτικϊν Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “ .......................................,(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα
...............5
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ
τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει για ςαράντα (40) επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο
οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 5 τθσ Ρροκιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ6.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε7.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

4

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.
Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.
6
Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
7
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
5
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Β. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονοµαςία Τράπεηασ
Κατάςτθµα

(1)................................
.................................

(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΤΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................

ΕΥΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και
ο
Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 3 (3)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ .........................(4)
Κφριοι,
1.Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ …………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των
...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ
Σφµβαςθσ µε
αρικµ.
...................(7),
για
τθν
προμικεια ειδϊν/παροχι υπθρεςιϊν
..............................(αρικ.προκιρυξθσ............/.........., θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...............(8). Από αυτιν τθν
εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ
εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον
οποίο εγγυόµαςτε.
3.Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ
καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05)
θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5.Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ µε τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.Σθµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα
περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται
παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).

∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Τόποσ - χρονολογία
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.
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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (T.E.Υ.Δ.)
*άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Αϋ 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
- Ονομαςία: *ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ/ΤΜΘΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ+
-Kωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: * 100015969 +
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 Τ.Κ 185 10 Λιμζνασ
Ρειραιϊσ+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αρχικελευςτισ ΛΣ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ι. ]
- Τθλζφωνο: 213 137 4591/0
- Θλ. Ταχυδρομείο : * dipea.c@yna.gov.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.hcg.gr ]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
[«Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και κλιματιςμοφ κεντρικοφ κτιρίου
ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου πφργου αυτοφ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
εβδομιντα χιλιάδων Ευρϊ #70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)» (CPV:
50710000-5, 45259000-7)]
- Κωδικοί ςτο ΚΘΜΔΘΣ: (ΑΔΑΜ : 20REQ006356367, 20REQ006924783, 20REQ007049985)

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: ,........- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): ,....-

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε
άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό
των εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ
ςε
επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό
(π.χ.
βάςει
εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και,
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V
κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
από κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Σμιματα
Απάντθςθ:
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
τιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να *+Ναι *+Πχι
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
2.δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4.τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5.νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6.παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που
καταδίκεσ:

ςχετίηονται

με

ποινικζσ Απάντθςθ:

Υπάρχει
αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι *+ Ναι *+ Πχι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ
που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α)
Θμερομθνία
τθσ
καταδικαςτικισ α) Θμερομθνία:* +,
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμείο-(-α): * +,
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγοσ(-οι):* +
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
καταδικαςτικι απόφαςθ:
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισΑπάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει *+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
α)*……+·
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
β)*……+
β)*……+
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και -*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι -*……+·
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+·
-*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ Εάν
ναι,
ναΕάν
ναι,
να
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ αναφερκοφν
αναφερκοφν
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείσ
λεπτομερείσ
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό *……+
*……+
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων
ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ
ςυνδεδεμζνθ
με
αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί
ςτθν
προετοιμαςία
τθσ
xxviii
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ;
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι
ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxix κατά
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Πχι

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxx:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι
– IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ/ΣΜΗΜΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και κλιματιςμοφ κεντρικοφ κτιρίου ΥΝΑΝΡ και παρακείμενου πφργου
αυτοφ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εβδομιντα χιλιάδων Ευρϊ
#70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα

ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν
µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
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25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxviii

Ρρβλ άρκρο 48.

xxix

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxx

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
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xxx
xxx

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.

