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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.44/19 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 1000 KVA, 500KVA και 125KVA ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού 13.392,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ 

 

Το Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»  έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 

 

 

                                                                                                ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 1000 KVA, 500KVA και 125KVA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού 13.392,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ, μέχρι την Δευτέρα 

15.07.2019 και ώρα 10.00πμ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.696,00 € συμπ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος  και η συνολική αξία αυτής, 

εφόσον ενεργοποιηθεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για ένα επιπλέον έτος), 

στο ποσό των 13.392,00€ συμπ. ΦΠΑ ευρώ για δύο (2) έτη. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για τα έτη 2019, 2020 (ΑΔΑ : ΨΨΙΝ46906Ω-7Ν0) 

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(α)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.  

(β) Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή δήλωσή της (απόφαση) που 

ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) για ένα (1) 

επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως της αρχικής σύμβασης και λήξη ένα (1) έτος  μετά 

,(παράταση), με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Βαθμός Ασφαλείας 

Ιωάννινα,  04.07.2019 

 

Αριθ. Πρωτ. : 8902 

 

 ΠΡΟΣ:  

Kάθε ενδιαφερόμενο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορίες : Σ. Γκορίτσα  

Τηλέφωνο : 2651080625 

Fax : 2651029470 

E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

  

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/ 

ΣΧΕΤ: 1.O N.4412/2016 

 2.To αριθμ.6727/22.05.2019 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 3.Η αριθμ. 16/30.05.2019 (θ.4)  απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 670946906Ω-ΥΥΣ, ΑΔΑΜ: 

19REQ005119963) 

 4. Η αριθμ. 948/27.06.2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΨΙΝ46906Ω-7Ν0, ΑΔΑΜ: 

19REQ005221618) 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την ΔΕΥΤΕΡΑ  15.07.2019, και ώρα 10:00 π.μ. 

στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο γραφείο 

προμηθειών, μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ, 15.07.2019 και ώρα 10.00 πμ 

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν: 

 

3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 

α.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ, 

ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, με χρόνο 

έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

β. Την υπεύθυνη Δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας με χρόνο έκδοσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης. 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους 

 

3.2 Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

3.3 Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ.   

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

(α) οικονομική προσφορά για την Ετήσια Προληπτική Συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει ο 

ποσό των 6.696,00€ συμπ. ΦΠΑ 

(β)οικονομική προσφορά για την Ετήσια Επανορθωτική Συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά (2 ανά επίσκεψη ήτοι 4 μέρες 

έκτακτα τα έτος) 

(γ) τιμοκατάλογο με λίστα ανταλλακτικών ο οποίος θα έχει ισχύ δύο (2) ετών 

(δ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας ίσης  με την  προϋπολογισθείσα δαπάνη και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το 

χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί (ένα έτος), με το οποίο θα καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα 

προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, στο εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.  

 

Η προσφορά που θα επιλεγεί θα είναι αυτή, που εφόσον πληροί τις ζητούμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 

θα έχει την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον τύπο: 

Τ=80%ΟΠΠΣ+20%ΟΠΕΣ, 

όπου ΟΠΠΣ= Οικονομική Προσφορά Προληπτικής Συντήρησης με ανταλλακτικά και  

ΟΠΕΣ= Οικονομική Προσφορά Επανορθωτικής Συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά  

 

Η οικονομική προσφορά θα αφορά ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 6.696,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. Με τη 

συμμετοχή του στη διαδικασία  κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται το δικαίωμα του Νοσοκομείου να ενεργοποιήσει, 

εφόσον το επιθυμεί,  το δικαίωμα προαίρεσης ενός(1) επιπλέον έτους. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  

Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας.  Αντιπροσφορές δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

 4.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης θα καταβάλλεται και 2 ισόποσες δόσεις το έτος . 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
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έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση θα 

γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 

των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του 

Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-

2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί 

του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

5.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 3.3  και εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης με ανταλλακτικά και δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.696,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επανορθωτική συντήρηση το Νοσοκομείο θα προβεί σε απευθείας ανάθεση στον συμβατικό 

προμηθευτή σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει στην οικονομική του προσφορά. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποσφράγισή τους. 

                                                                                

                                                                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                                                                            

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 

 
1) Αντικείμενο 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση όλων των Η/Ζευγών του Νοσοκομείου Ιωαννίνων για χρονικό διάστημα ενός 

έτους, ήτοι :  

1. Η/Ζ 1000ΚVA μετά Π/Κ PERKINS και H/Γ STAMFOR,  

2. Η/Ζ 500 KVA, μετά Π/Κ DAEWOO, 

3. Η/Ζ 125KVA μετά Π/Κ R.R, 

α/α Τοποθεσία Η/Ζ Τύπος/Ισχύς 

1 Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων 1000KVA 

2 Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων 500KVA 

3 Παλαιό Νοσοκομείο «Γ.Χατζηκώστα» Ιωαννίνων ARR-125KVA 

 
Στην συντήρηση περιλαμβάνονται: 

Επισκέψεις δυο τουλάχιστον ειδικευμένων τεχνικών του αναδόχου που θα πραγματοποιηθούν δυο φορές εντός του έτους 

συντήρησης. 

 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται : 

α) Να εκτελεί όλες τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, που απαιτούνται κατά τον Έλεγχο Ετοιμότητας (Ε.Ε.) 

και την Προληπτική Συντήρηση (Π.Σ.) από ειδικευμένους Τεχνικούς. 

β) Να διατηρεί πάντοτε ειδικευμένο Τεχνικό προσωπικό για άμεση επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν κλήσεως 

του Νοσοκομείου. 

γ) Να διαθέτει ειδικευμένο Τεχνικό Προσωπικό για την εκτέλεση σοβαρών επισκευών και ανακατασκευών.  

δ) Η ανταπόκριση του αναδόχου για επέμβαση θα είναι εντός 48-60 ωρών.  

ε) Μετά από κάθε επείγουσα επέμβαση θα αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου περιγραφή της βλάβης 

και θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις για την κατάσταση του Η/Ζεύγους. 

ζ) Στα πλαίσια των τακτικών επισκέψεων θα αποστέλλεται εκτός από την κατάσταση εργασιών και ελέγχων που 

εκτελέστηκαν σε κάθε Η/Ζ (πίν. Α) και πρωτόκολλο συντήρησης (πιν. Γ), υπογεγραμμένο και από εκπρόσωπο της Τ.Υ. του 

Νοσοκομείου παρουσία του οποίου θα γίνονται όλες οι εργασίες συντήρησης ή/ και επισκευής. 

η) Να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα έξι (6) μηνών ή διακοσίων ωρών λειτουργίας για όλα τα 

καινούργια ανταλλακτικά που θα προμηθεύει και τοποθετεί επί του κάθε Η/Ζεύγους και σε περίπτωση κρυφού 

ελαττώματος θα αντικαθιστά το ελαττωματικό ανταλλακτικό αχρεωστήτως για το Νοσοκομείο εντός διαστήματος ενός 

μηνός. 

θ) Να εγγυάται επίσης την άψογη εκτέλεση όλων των εργασιών συντηρήσεως και επισκευής σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και την παράδοση του κάθε συντηρουμένου και επισκευαζόμενου Η/Ζεύγους σε κατάσταση αρίστης λειτουργίας 

στον υπεύθυνο χειριστή. Σε περίπτωση τυχόν πλημμελούς εργασίας συντηρήσεως οφειλόμενης αποδεδειγμένα σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου το Νοσοκομείο θα μπορεί να επιβάλλει συνολικό πρόστιμο μέχρι του ποσοστού του δέκα τοις 

εκατόν (10%) επί της εξαμηνιαίας αμοιβής. 

 

2) Ειδικοί όροι 

1. Ο ανάδοχος θα έχει εμπειρία σε τρία τουλάχιστον έργα συντήρησης ή και εγκατάστασης Η/Ζ την τελευταία πενταετία, σε 

εγκαταστάσεις παρόμοιου μεγέθους με αυτές του νοσοκομείου, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω βεβαιώσεων. 

2. Κάθε είδους παρέμβαση στις εγκαταστάσεις, που θα απαιτούν διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού, θα γίνεται σε 

συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.  

3. Με την παράδοση θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας και θα παραδοθούν τα σχετικά έντυπα 

συντηρήσεων και ελέγχων και το πρωτόκολλο συντήρησης. 

4. Θα γίνει σύντομη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και θα δοθούν γραπτές οδηγίες για τους χειρισμούς των Η/Ζ 

τόσο για αυτόματη όσο και για χειροκίνητη λειτουργία.  

5. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των 

εργασιών καθώς και πλήρης αποκατάσταση τυχών προκληθέντων φθορών. 

6. Ο ανάδοχος θα καταθέσει λίστα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει στο εν λόγω έργο με τις απαραίτητες κατά τον 

νόμο άδειες και θα μεριμνήσει για την ασφάλισή του.  

7. Στον φάκελο προσφοράς του προμηθευτή θα εμπεριέχεται φύλλο συμμόρφωσης με πλήρη αναλυτικά στοιχεία, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα διευκολύνουν την σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης θα 

αναφέρονται τα πιστοποιητικά ποιότητας των  ανταλλακτικών (ISO 900x, σήμα CE, κλπ). 

3) Πίνακες συντήρησης και ανταλλακτικών 
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Α. Κατάσταση προβλεπομένων εργασιών στους ελέγχους ετοιμότητας (Ε.Ε.) και στις προληπτικές συντηρήσεις (Π.Σ.) των 

Η/Ζ. 

Β. Κατάσταση προβλεπόμενων ανταλλακτικών. 

Γ. Πρωτόκολλο συντήρησης Η/Ζ. 

 
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ε) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Π.Σ.)ΤΩΝ Η/Ζ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Ε.Ε Π.Σ 

Α. Π / Κ Ι Ν Η Τ Η Ρ Α Σ   

Α.1. ΄Ελεγχος στάθμης, λιπαντελαίου, αντιψυκτικού, υγρών συσσωρευτή, καυσίμου   

Α.2. ΄Ελεγχος διαρροών νερού-λαδιού-καυσίμου   

Α.3. ΄Ελεγχος ελαστικών σωλήνων νερού και πάσης φύσεως σωλήνων και κολλάρων   

Α.4. ΄Ελεγχος ιμάντων κίνησης και ρύθμισή τους   

Α.5. ΄Ελεγχος φίλτρων – προφίλτρων καυσίμου και εξυδάτωση   

Α.6. Καθαρισμός φιλτρου αέρα   

Α.7. ΄Ελεγχος  αναθυμιάσεων    

Α.8. ΄Ελεγχοι και λίπανση TURBOCHARGE (εφόσον φέρει)   

Α.9. ΄Ελεγχος και ρύθμιση κυβερνήτου στροφών   

Α.10. ΄Ελεγχος κατάστασης συσσωρευτή (των)   

Α.11. ΄Ελεγχος – καθαρισμός σωλήνων καυσίμου   

A.12. ΄Ελεγχος ηλεκτρικού πλωτήρα δεξαμενής καυσίμου   

A.13. ΄Ελεγχος εκκινητή (μίζας) και εναλλακτήρα   

A.14. ΄Ελεγχος οργάνων ενδείξεων   

A.15. ΄Ελεγχος βαλβίδων συναγερμού   

A.16. ΄Ελεγχος βαλβίδας διακοπής λειτουργίας   

A.17. ΄Ελεγχος συστήματος προθερμάνσης νερού (εφ΄οσον φέρει)   

A.18. ΄Ελεγχος καλής λειτουργίας π/κινητήρα και γενικές ρυθμίσεις   

A.19. Αλλαγή λιπαντελαίου   

A.20. Αλλαγή φίλτρων λαδιού – καυσίμου – αέρα- νερού (εφ΄οσον φέρει)   

A.21. Αλλαγή ιμάντων κίνησης*   

A.22. Ρύθμιση βαλβίδων   

A.23. Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας Πετρελαίου   

A.24. Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού *   

A.25. Αντικατάσταση συσσωρευτή (τών)*   

A.26. Καθαρισμός ή αλλαγή ακροφυσίων και καθαρισμός ή επισκευή αντλίας πετρελαίου*   

Β. Η/Γ Ε Ν Ν Η Τ Ρ Ι Α   

Β.1. ΄Ελεγχος αυτόματου ρυθμιστή τάσης (AVR)   

Β.2. ΄Ελεγχος συστήματος διέγερσης   

Β.3. ΄Ελεγχος καλής λειτουργίας γεννήτριας    

Β.4. Αντικατάσταση αυτομάτου ρυθμιστή τάσης*   

Β.5. Αντικατάσταση διόδων*   

Β.6. Εσωτερικός έλεγχος τυλιγμάτων   

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ   

Γ.1. Έλεγχος λειτουργίας όλων των οργάνων   

Γ.2. Αντικατάσταση προβληματικών οργάνων*   

Γ.3. Έλεγχος λειτουργίας διατάξεων προστασίας και αυτοματισμού   

Γ.4. Αντικατάσταση προβληματικών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών*   

Γ.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας πίνακα ελέγχου αυτοματισμού και πεδίου ισχύος   

Δ. Η/Ζ   

Δ.1. Έλεγχος πλήρους καλωδίωσης    

Δ.2. Έλεγχος αερισμού   

Δ.3. Έλεγχος αντικραδασμικότητας   

Δ.4. Έλεγχος καλής λειτουργίας Η/Ζ   

Δ.5. 
 

Έλεγχος πάκτωσης - στερέωσης - ευθυγράμμισης και πιθανές αποκαταστάσεις τους   
 

Δ.6. Έλεγχος συστήματος απαγωγής των καυσαερίων και πιθανές αποκαταστάσεις τους   
 

Δ.7. Έλεγχος ηχομονωτικών καλυμμάτων και πιθανές αποκαταστάσεις τους (εφ΄ οσον φέρει)    
 

* Όταν χρειάζεται. 
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Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΤΩΝ Η/ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

1. Η/ΖΕΥΓΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1000ΚVA ΜΕΤΑ Π/Κ PERKINS KAI H/Γ STAMFOR 

1.1 Τρία (3) φίλτρα λιπαντελαίου 

1.2 Ένα (1) φίλτρο καυσίμου 

1.3 Δύο (2) φίλτρα αέρος 

1.4 Οκτώ (8) φλάντζες καπακιών βαλβίδων 

  

2. Η/ΖΕΥΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 500 KVA,  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DAEWOO 

2.1 Δύο (2) φίλτρα λιπαντελαίου 

2.2 Ένα (1) φίλτρο καυσίμου 

2.3 Δύο (2) φίλτρα αέρος 

2.4 Δώδεκα (12) φλάντζες καπακιών βαλβίδων 

  

3. Η/ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ R.R. 

3.1 Τέσσερα (4) φίλτρα λιπαντελαίου 

3.2 Ένα (1) φίλτρο καυσίμου 

3.3 Τέσσερεις (4) φλάντζες καπακιών βαλβίδων 

` 
Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Ζ 

 
Πρωτόκολλο Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
 
 Ημερομηνία :           /       /  20 
  
Πελάτης  : Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων 
Εκπρόσωπος Πελάτη για την 
παραλαβή 

:  

 
Προμηθευτής :  
Εκπρόσωπος Προμηθευτή για την 
παράδοση 

:  

 
Έργο : Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Νοσοκομείου «Γ.Χατζηκώστα»  
Τοποθεσία έργου : Ιωάννινα 
 
 

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη που ελεγχθήκαν 

α/α Τοποθεσία Η/Ζ Τύπος/Ισχύς Έλεγχος 

1 Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων 1000KVA  

2 Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων» 500KVA  

3 Παλαιό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων» ARR-125KVA  

    

    

 
Γενική Περιγραφή 
Στα Ιωάννινα σήμερα,                                                 /  20   , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι Προμηθευτή και Πελάτη, 
βεβαιώνουν αντίστοιχα την δοκιμή και παραλαβή προς χρήση των παραπάνω Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 
 
Της παράδοσης προς χρήση την                                     /  20  , προηγήθηκαν οι εργασίες που περιγράφονται στα επισυναπτόμενα 
έντυπα για κάθε ένα από τα Η/ζεύγη. 
 
Όλα τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη δοκιμάστηκαν παρουσία εκπροσώπου του Πελάτη, και βρέθηκαν να λειτουργούν καλώς και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. 
Εκπρόσωπος Πελάτη  Εκπρόσωπος Προμηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

– Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54),καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000(Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215 ). 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 


