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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019 (CPV:
50750000-7).

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α’ 226), «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016, (Α’ 145) «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».

6. Το ν. 4071/2012 (Α’ 85), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
7. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
8. Τις υπ’ αριθμ. 30140 (386)/8-2-2017 (Β΄ 335) και 30110 (385)/27-1-2017 (Β΄ 390)
Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».
9. Την υπ’ αριθμ. 340/2017(ΑΔΑ: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) απόφαση του Π.Σ. που αφορά την
έγκριση του προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2018, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 156/2017 απόφαση του Π.Σ. (Β’ 2142), «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
11. Το με αρ. πρωτ:οικ.600285(3875)/26-11-2018 πρωτογενές αίτημα
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ: 18REQ004069045).

της

12. Το με αρ. πρωτ:οικ.626320(4041)/07-12-2018 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών
Έργων, με το οποίο μας δίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές για την συντήρηση
τριών (3) υδραυλικών ανελκυστήρων απαιτούμενες εργασίες και τα
απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.
13. Την αριθμ. 3412/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΔΟ7ΛΛ-7ΕΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή
αμοιβής για συντήρηση τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς για το
έτος 2019 από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 0851 σε βάρος του προϋπολογισμού
2019 της ΠΕ Κιλκίς.
14. Την με αρ. πρωτ.662(14)/02-01-2019 (α/α 568) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης και εγκεκριμένο αίτημα, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό 528 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΑΔΑ: 692Β7ΛΛ-3ΟΕ και ΑΔΑΜ: 19REQ004298208).
15. Την ανάγκη συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς για το
έτος 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την συντήρηση
τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 2019, από την

υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019, μετά από συλλογή και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κιλκίς, οικονομικού
έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0851.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.032,26 ευρώ).
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά τεχνικά γραφεία συντήρησης
ανελκυστήρων με βεβαίωση θεωρημένη από το Μητρώο που τηρείται στην
αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τα πλήρη
στοιχεία της άδειας του γραφείου, τον συνολικό αριθμό συντηρήσεων ανά νομό και
τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Γραφείο. Η μη προσκόμιση αυτών των
στοιχείων συνεπάγεται τον άμεσο αποκλεισμό από το διαγωνισμό.
2. Τα τεχνικά γραφεία πρέπει να δραστηριοποιούνται στη συντήρηση και
εγκατάσταση ανελκυστήρων τουλάχιστον επί 5 έτη και να απασχολούν τεχνικό
προσωπικό τουλάχιστον την τελευταία 5ετία με άδειες Δ’ ειδικότητας.
3. Με την συμμετοχή στη δημοπρασία αυτή ο κάθε διαγωνιζόμενος
αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, έχει επί τόπου εξετάσει τους
ανελκυστήρες και γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπ’ όψη όλοι οι
παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.
4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος επίσης αποδέχεται ότι θα ανταποκρίνεται εντός
είκοσι (20) το πολύ λεπτών σε κάθε αναγγελία έκτακτης βλάβης και σε δέκα(10) το
πολύ λεπτά σε περίπτωση κλήσης για απεγκλωβισμό. Σε περίπτωση υπέρβασης
αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50 € ανά ώρα, η οποία
αφαιρείται από την αμοιβή του και η οποία ισχύει και επαναλαμβάνεται και για
κάθε εικοσιτετράωρο (24ωρο) αδικαιολογήτου σταματήματος λειτουργίας
οποιουδήποτε ανελκυστήρα που συντηρεί.
5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει οποιονδήποτε άλλο κατά την
κρίση της για την επιδιόρθωση της βλάβης, εφόσον ο συντηρητής δεν
ανταποκριθεί
και η όποια δαπάνη εργασίας και υλικών προκύψει θα γίνει
απαιτητή από τον ίδιο και τον βαρύνει εξ ολοκλήρου.
6. Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν προλαβαίνει στην συντήρηση και
επιθεώρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.
7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών που θα

λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία του
σταθμού.
8. Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας
πέντε (5) ημερών το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών προς την Δ/νση Ανάπτυξης
της Π.Ε άλλα και κάθε άλλο φορέα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία θα
έχουν ολοκληρωθεί και τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα και θα έχουν
κατατεθεί εγγράφως στη Τεχνική Υπηρεσία.
9. Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι μετά την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στους
ανελκυστήρες θα είναι της αποδοχής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, όσον
αφορά στην ποιότητα του αλλά και την προέλευση του. Υλικά που δεν
γίνονται δεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής απαγορεύεται να
ενσωματωθούν στους ανελκυστήρες. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα
προσκομίζονται από τον μειοδότη στην επιτροπή αχρήστευσης.
10. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση θα δοθεί στην εξασφάλιση της
αξιοπιστίας των υλικών και των εργασιών της συντήρησης και των επισκευών. Κατά
την επιλογή θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η οργάνωση της εταιρείας, η
εμπειρία και η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
11. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών
ασφαλείας για τη λειτουργία των ανελκυστήρων. Επίσης δεσμεύονται για
την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων
και νομοθετικών ρυθμίσεων του ΥΒΕΤ, περί λειτουργίας και συντήρησης
ανελκυστήρων.
12. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομίσει
βεβαίωση ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, αναπόσπαστο τμήμα της
οποίας είναι η παρούσα, έχει επί τόπου εξετάσει τους ανελκυστήρες και γνωρίζει
την κατάσταση τους.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για
την
ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων που
αναφέρονται στο τεύχος της μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και
τους Ελληνικούς Κανονισμούς.
2. Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που
θα υπογραφεί, να διενεργεί χωρίς καμιά ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την
υπηρεσία λεπτομερή έλεγχο και επιθεώρηση όλων των σημείων των ανελκυστήρων
και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.
3. Δύο φορές τον μήνα υποχρεώνεται, να διενεργήσει ριζική
επιθεώρηση, ρύθμιση καθαρισμό και λίπανση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων
όλων των ανελκυστήρων.
4. Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά την Υπηρεσία για

τα τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση
λόγω φθοράς ή βλάβης.
5. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση, και
τον βαρύνει η αξία των διαφόρων ηλεκτρικών ασφαλειών και καταλλήλων
λιπαντικών που απαιτούνται.
6. Στην περιοδική συντήρηση της παραγράφου 3 περιλαμβάνονται οι εξής
εργασίες:
6.1 Επιθεώρηση τοιχωμάτων, οροφής, πυθμένα, φρεατίων.
6.2 Επιθεώρηση ευθυντήριων ράβδων.
6.3 Επιθεώρηση εύκαμπτου καλωδίου ( μανούβρας ) και κουτιών συνδέσεως.
6.4 Επιθεώρηση και καθαρισμός διακοπτών ασφαλείας και προμανδαλώσεως
εντός του
φρέατος.
6.5 Επιθεώρηση και έλεγχος συσκευής αρπάγης.
6.6 Επιθεώρηση και έλεγχος διακοπτών τέρματος διαδρομής και δαπέδου
θαλάμου.
6.7 Επιθεώρηση σημείων προσδέσεως συρματόσχοινου στο θάλαμο και στο
αντίβαρο.
6.8 Επιθεώρηση συρματόσχοινων και έλεγχος κομμένων συρματιδίων σε όλο
το μήκοςτους.
6.9 Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.
6.10 Έλεγχος λειτουργίας σήματος κινδύνου.
6.11 Επιθεώρηση και έλεγχος πέδης, θερμουϊτ και πέδιλων ευθυντήριων
ράβδων και να αναγράφεται και υπογράφεται από τον τεχνικό στο βιβλίο
συντήρησης.
6.12 Έλεγχος και συμπλήρωση ελαίου στον ατέρμονα και το κιβώτιο
αυτομάτου.
6.13 Ωμομέτρηση όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για έλεγχο τυχόν
διαρροών.
6.14 Έλεγχος και καθαρισμός επαφών πηνίων ορόφων και διακοπτών ανόδου
καθόδου.
6.15 Έλεγχος ολίσθησης συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του
ρυθμιστικού
ταχύτητας.
6.16 Έλεγχος καλής λειτουργίας πηνίου διαφυγής τάσεως.
6.17 Έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
6.18 Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού του θαλάμου, μηχανοστασίου και
φρέατος, με υποχρέωση την αλλαγή και προμήθεια.
6.19 Έλεγχος διακοπτών και ομαλής λειτουργίας των θυρών.
6.20 Έλεγχος συσσωρευτών κουδουνιών ασφαλείας με την υποχρέωση
προμήθειας.

6.21 Γενικότερος έλεγχος καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων και
λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων για την αποκατάσταση των φθορών,
ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν την ασφαλή και
κανονική λειτουργία εφόσον κρίνονται επικίνδυνοι και ανάρτηση πινακίδων σε
όλες τις πόρτες με την επιγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ»
6.22 Καθαρισμός στους χώρους πυθμένα και μηχανοστασίου και άνω της
καμπίνας.
7. Για κάθε ανελκυστήρα θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο
στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε
μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας, και θα
προσυπογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης ή παραλαβής του
αντικειμένου της σύμβασης. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον
συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που
οφείλονται σε φθορά χρήσεως.
8. Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών
διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής και εφόσον
απαιτείται είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί για την ανάληψη της συντήρησης τις
οικίες Αρχές.
9.1 Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με
οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων και θα οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε
τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον
ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από το
ατύχημα.
9.2 Ακόμη ο συντηρητής σε περίπτωση που θα ανακοινωθεί από την Π.Ε
αγωγή αποζημιώσεως που έχει κοινοποιηθεί σε βάρος της Π.Ε για τυχόν ατύχημα
που θα προκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνει ρητά ότι θα
παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτόν τον δικαστικό αγώνα, θέτοντας την
Π.Ε εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική
δαπάνη.
9.3 Για τους παραπάνω λόγους ο συντηρητής υποχρεώνεται, πριν από την
υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίζει και για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της
σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, τους ανελκυστήρες που συντηρεί σε
κατάλληλη ασφαλιστική εταιρεία για αστική ευθύνη έναντι μεμονωμένου ή
ομαδικού ατυχήματος και για ανώτατα όρια ευθύνης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμου.
9.4 Πριν
την
οριστική κατάθεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα
υποβληθεί για έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε.
9.5 Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την

παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό.
9.6 Ο συντηρητής με δική του ευθύνη και ενέργειες θα πρέπει κατά την
διάρκεια ισχύος της σύμβασης να καλέσει αναγνωρισμένο φορέα για τον ετήσιο
περιοδικό έλεγχο και την έκδοση των πιστοποιητικών, σύμφωνα με το άρ. 10 της
Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957/05. Τα έξοδα για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
βαρύνουν εξολοκλήρου το τεχνικό γραφείο συντήρησης ανελκυστήρων που θα
αναλάβει τη συντήρηση των ανελκυστήρων (ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Νο 2
Νο 3
Νο 1
∆ιοικητήριο Κιλκίς
∆ιοικητήριο Κιλκίς
∆ιοικητήριο Κιλκίς
(Α. Παπανδρέου 3)
(Α. Παπανδρέου 3)
(Α. Παπανδρέου 3)
Τύπος Ανελκυστήρα
Προσώπων
Προσώπων
Προσώπων
υδραυλικός
υδραυλικός
υδραυλικός
Πρότυπο Ελέγχου
EN 81.2
EN 81.2
EN 81.2
Ωφέλιµο Φορτίο
600 Kg
600 Kg
600 Kg
Αριθµός Ατόµων
8 άτοµα
8 άτοµα
8 άτοµα
Στάσεις
4
4
4
Σύστηµα Θυρών
Αυτόµατες
Αυτόµατες
Αυτόµατες
Αριθµός
2 / µήνα
Συντηρήσεων
Περιοδικός Έλεγχος
Ετήσιος
Φορέα
Α/Α
Θέση Ανελκυστήρα

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
• Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),
• Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
• Συνεταιρισμοί,
• Κοινοπραξίες,
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν
συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη
νοµική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να
περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η προμήθεια, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της προμήθειας. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της
αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των
υπηρεσιών/προμηθειών της παρούσας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των
εργασιών συντήρησης των τριών (3) ανελκυστήρων σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έναντι
του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο.
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και
θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του.
Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω
ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις.
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5. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας:
α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του
Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν
να αποκλειστούν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
γ) δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
δ) δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε) δηλώνεται ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους του
οικονομικού φορέα για στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν. 4412/2016.
στ) δηλώνεται ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.
ζ) Δηλώνεται ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νομικού προσώπου.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
6. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για συντήρηση
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ορισμένων μόνο από το σύνολο των τριών (3) ανελκυστήρων που φέρει το κτίριο
του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς.
Τμηματική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτε με κατάθεση
είτε ταχυδρομικά μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού
και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100,
Κιλκίς.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η
προσφορά θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι την παραπάνω
ημέρα και ώρα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας αποστολής, διαφορετικά δε θα ληφθεί
υπόψη.
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα
ακόλουθα:
Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθ.: Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1ος όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των τριών (3) ανελκυστήρων του
Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
εξής τηλέφωνα:
•

Για τεχνικά θέματα: στο τηλ.23413 53268 (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων, κο
Πετρίδη Παύλο)

•

Για λοιπά θέματα: στο τηλ.23413 50157 (Υποδ/νση ΟικονονικούΑνθρωπίνων Πόρων., Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα).

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς, στις 28-01-2019 ημέρα Δευτέρα
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και ώρα 10:30 π.μ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς: www.pkm.gov.gr/ΠΕ Κιλκίς.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ
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