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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κοζάνη, 11-12-2019
Αριθμ. Πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.4/2682
Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:
Προϋπολογισμός

Κεφάλαιο

(€) με ΦΠΑ 24%

α) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 01-01-2020 έως 31-03-2021
β) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα από 01-01-2020 έως 31-03-2021
Σύνολο κεφαλαίων α-β

1.980,00

3.080,00
5.060,00 €

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με αρ. 1123/09-12-2019 με ΑΔΑ: ΨΛΥ8469Β7Κ-Θ29 και ΑΔΑΜ: 19REQ005990034, προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για τις παραπάνω υπηρεσίες για τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-03-2021, συνολικού
προϋπολογισμού 5.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της Παρούσας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος ετών 2020 – 2021, ΚΑΕ: 0889
(Αναλυτικά: έτος 2020: 4.048,00 €, έτος 2021: 1.012,00 €)
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα
από τα επιμέρους κεφάλαια της παρούσας Πρόσκλησης (αλλά για το σύνολο του αντικειμένου κάθε
κεφαλαίου). Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε κεφάλαιο, με την
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος της παρούσας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα
περιέχονται:
1) τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα της
Παρούσας (Γ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
καθώς και
2) η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:
α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και
β) της διαδικασίας (ήτοι: Προσφορά για την πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών με
αρ. πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.4/2682/11-12-2019, για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ …….)
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Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.
(ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ.
Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68280, -70, Fax 24610-39682. Το άνοιγμα των
φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα).
iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα).
2. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ.
Μακεδονίας. Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα εκδίδεται στα εξής στοιχεία:
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη
Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης
3. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα (σήμερα
8%), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση
που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας.
4. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:
Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κεφάλαιο Α
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προϋπολογισμός
(€) με ΦΠΑ 24%

Κεφάλαιο Α
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 01-01-2020 έως 31-03-2021

1.980,00

Συγκεκριμένα, των τριών Ανελκυστήρων που βρίσκονται :
i. στο κτίριο που στεγάζονται τα Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (οδός
Αργυροκάστρου 13, Κοζάνη),
ii. στο κτίριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (γωνία οδών Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη)
iii. στο κτίριο όπου στεγάζονται Διοικητικές Υπηρεσίες του Παν/μίου (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

i. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα του κτιρίου όπου στεγάζονται τα Εργαστήρια του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών
(οδός Αργυροκάστρου 13, Κοζάνη)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
600 Kg / 8 ΑΤΟΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ /ΟΡΟΦΩΝ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΠΑΓΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

4 /3 ( ΙΣ, 1ος, 2ος. 3ος)/ 11,5m/ 0,63m/s
ΥΠΟΓΕΙΟ
2:1 / 6xΦ10mm
ΗΛΕΚΡΟΜΕΤΑΛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Δ(ΤΔ)
KLEEMANN KL10 1 1/4''
KLEEMANN 1410315-B
1x ELASTOGRAN AP005/1002
PLIAKIS

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

KLEEMANN Φ100x5x5900mm,
s.n.:51267/2002/2xΦ400mm

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ : KLEEMANN / T350/s.n.:
50514/2002/150lt/min
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:
KLEEMANN/S442A11-T690NPE/s.n.:1L13P09 /15HP
BUS

ii. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα του κτιρίου όπου στεγάζονται στο κτίριο του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών
(γωνία οδών Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

600 Kg / 8 ΑΤΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ /ΟΡΟΦΩΝ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΠΑΓΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

4 /2 ( ΙΣ, ΗΜ, 1ος, 2ος)/ 11,5m/ 0,63m/s
ΥΠΟΓΕΙΟ
2:1 / 6xΦ10mm
ΗΛΕΚΡΟΜΕΤΑΛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Δ(ΤΔ)
KLEEMANN KL10 1 1/4''
KLEEMANN 1410315-B
1x ACLA 300402
APCO LIFT
KLEEMANN Φ100x5x4800mm, s.n.: - / 2xΦ400mm

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ : KLEEMANN / T250/s.n.:
76715/2005/150lt/min
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:
KLEEMANN/S442A-95T690NE1 /s.n.:DL05M32 /13HP
BUS

iii. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα του κτίριο όπου στεγάζονται Διοικητικές Υπηρεσίες του Παν/μίου
(Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
450 Kg / 6 ΑΤΟΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ /ΟΡΟΦΩΝ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5 /3 ( ΥΠ, ΙΣ, 1ος, 2ος. 3ος)/ 14m/ 0,70m/s
ΔΩΜΑ
1:1 / 4xO10mm
ΕΜΗΤΑ
-

ΑΡΠΑΓΗ

DYNATECH PR2000UD ( ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ASPAR LIFT KLG1.0 ( ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ELASTOGRAN 125080 ( ΘΑΛΑΜΟΥ & ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ )
STAMTEC ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
– / ΕΛΞΗΣ : D = Φ500mm, ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ :d =Φ350mm
O.E.G. / type : G80F / s.n.: 11257/7HP

ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

BUS ( ΙΣ +3) / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ( ΥΠΟΓΕΙΟ ) ΔΙΑΜΠΕΡΗΣ ΘΑΛ.

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων των Ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου προβλέπει:
Α. Τακτικές επισκέψεις και ρυθμίσεις (δύο ανά μήνα).
Β. Χειρισμούς σε περιπτώσεις διακοπής - θέση σε κανονική λειτουργία - μικροεπισκευές
ανταλλακτικά - απεγκλωβισμούς.

χωρίς

Γ. Αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν, κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, με
τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, κατόπιν εκτίμησης κόστους, προσφοράς κατά περίπτωση και συμφωνίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την εξειδίκευση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το τεχνικό προσωπικό με την
ειδική Άδεια συντήρησης ανελκυστήρων, που προβλέπεται, (ΠΔ 108, ΦΕΚ Α/141/12-06-2013 και ΚΥΑ
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28425/2008, όπως ισχύουν σήμερα), ώστε να προλαμβάνεται η περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ζημιάς
της εγκατάστασης από λάθος χειρισμό.
Δ. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων,
συμπεριλαμβάνεται και ο Περιοδικός έλεγχος, η πιστοποίηση, (από αρμόδιο φορέα, που θα καλέσει και θα
αποζημιώσει ό ίδιος), των ανωτέρω 3 (τριών) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου και η έκδοση των
απαιτούμενων Πιστοποιητικών Περιοδικού ελέγχου ισχύος ενός (1) έτους καθώς, και την καταχώρηση τους
στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604
ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008.
Η προσφορά θα αφορά μόνο την τακτική συντήρηση (Α και Β) και την υπηρεσία Περιοδικού ελέγχου πιστοποίησης (Δ) και όχι την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων βλαβών (Γ) που τυχόν προκύπτουν,
κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης (με την
απαιτούμενη εργασία και τα ανταλλακτικά). Για τα έκτακτα αυτά προβλήματα θα γίνεται προσφορά από
τον ανάδοχο και χωριστή συμφωνία για ανάθεση της επισκευής, χωρίς να δεσμεύεται το Πανεπιστήμιο, το
οποίο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλη προσφορά.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
Αντικείμενο σύμβασης
Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, κάθε δεκαπέντε ημέρες και επισκευής των
ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης. Ο ανάδοχος
έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας
των ανελκυστήρων των κτιρίων του Π.Δ.Μ. Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης, ο ανάδοχος θα
μεταφέρει τους ανελκυστήρες στην μερίδα του και θα αναλάβει:
1. Την παραλαβή των βιβλίων συντήρησης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή
2. Τη συμπλήρωσή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
3. Την ενημέρωσή τους με την τρέχουσα καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης
έως και
4. Την απόδοσή τους στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, πλήρως τακτοποιημένα εντός μηνός από την
υπογραφή της σύμβασης.
5. Την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας κάθε ανελκυστήρα.
6. Την καταχώρηση των ανελκυστήρων στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόμενες από το Νόμο όπως
αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές του προτύπου
a. ΕΛΟΤ 81.1. (ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες),
b. ΕΛΟΤ 81.2. (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και
c. ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την
εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ ) καθώς και από τα
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d. ΦΕΚ Β 815/11-9-97 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων , εφαρμογή της 95/16/ΕΚ)
e. ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων
f.

ΦΕΚ 1797/21-12-2005 (αντικατάσταση όρων των 2 προηγουμένων, ισχύον νομικό πλαίσιο για
παλιούς και νέους ανελκυστήρες)

g. ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων)
2. Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης από τη
Νομοθεσία διατάξεις.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά 15νθήμερον (κάθε 1η και
15η κάθε μήνα) εργάσιμη ημέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με την παρουσία της αρμόδιας
επιτροπής.
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει στον υπεύθυνο του κτιρίου τον τρόπο απεγκλωβισμού για
την περίπτωση εγκλωβισμού σε δυσχερείς ώρες.
5. Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στο κτίριο για την επισκευή κάθε
εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός τριών
(3) ωρών το αργότερο από της ειδοποιήσεώς του από την Υπηρεσία ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη
ημέρας και επί 24ώρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του χρόνου. Σε περίπτωση κλήσης για
απεγκλωβισμό ατόμου, ο χρόνος ανταπόκρισης των τεχνικών του αναδόχου θα πρέπει να μην
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 30 λεπτά της ώρας.
6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα από το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και
άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει την ειδική Άδεια συντήρησης ανελκυστήρων στο φάκελο της
προσφοράς του.
7. Επίσης υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα
βιβλία συντήρησης.
α. Καθημερινά και για οποιαδήποτε βλάβη-ανωμαλία στην λειτουργία των Ανελκυστήρων και
β. κάθε 15 ημέρες ότι έγινε η προληπτική συντήρηση και οι Ανελκυστήρες λειτουργούν με ασφάλεια.
8. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης επιθεώρησης των Ανελκυστήρων
θεωρημένα από την αρμόδια Περιφέρεια, ή όποιο άλλο αρμόδιο όργανο, στα οποία θα τηρείται χωριστή
μερίδα παρακολουθήσεως για κάθε ένα από τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες και τα οποία θα
ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για τη συντήρηση και τις επισκευές που
έλαβαν χώρα.
Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως σε καλή κατάσταση και προστατευμένα στο γραφείο των
Τεχνικών Υπηρεσιών για το κτίριο Διοίκησης – πάρκο Αγ. Δημητρίου - και των κατά τόπους υπευθύνων για
τα άλλα κτίρια, θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, την οποία θα
ενημερώνει για οποιαδήποτε παρέμβαση, με αντίστοιχη σήμανση ότι τα βιβλία βρίσκονται στο ως άνω
γραφείο.
Τα βιβλία θα είναι απαραίτητα υπογεγραμμένα στο τέλος του τριμήνου ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
πληρωμή. Θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους παρακολούθησης των
εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων.

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών

Σελ. 6

ΑΔΑ: ΨΗΩΞ469Β7Κ-ΜΚ9

19PROC006009088 2019-12-11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου:
1. Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις,
2. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν.

3. Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων
για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. Ο Περιοδικός έλεγχος, η Πιστοποίηση των τριών Ανελκυστήρων του
Πανεπιστημίου και η έκδοση των απαιτούμενων Πιστοποιητικών Περιοδικού Ελέγχου, ισχύος ενός (1)
έτους καθώς, και την καταχώρηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604 ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008.
4. Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων:
α. Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα
β. Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα
γ. Για υλικές ζημιές
δ. Για σωματικές βλάβες
5. Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε φθορά λόγω φυσιολογικής
χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε Ανελκυστήρα.
6. Εξαιρούνται τα υλικά μεγάλης αξίας (συρματόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες, μειωτήρες, αυτοτελείς
μηχανισμοί, κεντρικές πλακέτες λειτουργίας, μετασχηματιστές, μηχανισμοί αυτόματων θυρών θαλάμου,
κομβιοδόχοι, κλπ.).
7. Η ασφάλιση θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του Εργοδότη από τον
Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με οποιαδήποτε σχέση
με τον Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί
οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη, από υπάλληλους, επισκέπτες κ.λ.π.
8. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνος για
τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων από Πιστοποιημένο Φορέα και την
έκδοση των κατά νόμων πιστοποιητικών με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.
9. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, μετά το πέρας των
συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, ό,τι αφορά την καλή
λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς
επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (service tool) για την
επισκευή τους ή και το επαναπρογραμματισμό τους.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από το Δήμο ή άλλο αρμόδιο όργανο τις όποιες εγκρίσεις,
θεωρήσεις κλπ απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων.
11. Το προσωπικό που εμφανίζεται για συντήρηση πρέπει να υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας
κάθε φορά για οποιοδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και
εξόδου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

(ΕΠΙ

ΠΟΙΝΗ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την οικονομική τους προσφορά, εγκαίρως
και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) Ευκρινές αντίγραφο της εν ισχύ Ειδικής Άδειας συντήρησης ανελκυστήρων που προβλέπεται, (ΠΔ 108,
ΦΕΚ Α/141/12-06-2013 και ΚΥΑ 28425/2008, όπως ισχύουν σήμερα).
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β) Ευκρινή αντίγραφα των εν ισχύ Άδειών ασκήσεως επαγγέλματος του υπεύθυνου συντηρητή συνεργείου
και όλων των τεχνικών/υπαλλήλων που πρόκειται να αναλάβουν ή να συνδράμουν στις εργασίες
συντήρησης των παραπάνω ανελκυστήρων σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης.

Δ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Οι συντηρήσεις των ανελκυστήρων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως
31-03-2021.
Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών:
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Κωνσταντίνος Σαπαλίδης τηλ.: 24610
68901, 2461056360 email: ksapalidis@teiwm.gr
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Κεφάλαιο Β
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κεφάλαιο Β

παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα από 01-01-2020 έως 31-03-2021

Προϋπολογισμός
(€) με ΦΠΑ 24%
3.080,00

Συγκεκριμένα, των τεσσάρων Ανελκυστήρων που βρίσκονται :
i.
ii.
iii.

Δύο (2) ανελκυστήρων κοινού στο κτίριο διοίκησης (τριώροφο κτίριο) της Παιδαγωγικής Σχολής (3ο χλμ.
Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα)
Ενός (1) ανελκυστήρα κοινού στο κτίριο διδασκαλίας (διώροφο κτίριο) της Παιδαγωγικής Σχολής (3ο χλμ.
Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα)
Ενός (1) ανελκυστήρα κοινού στο κτίριο των φοιτητικών εστιών (τριώροφο κτίριο) του Πανεπιστημίου
(Μακεδονίας 4, 53100 Φλώρινα)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

i. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα στο κτίριο διοίκησης (τριώροφο κτίριο) της Παιδαγωγικής Σχολής (3ο
χλμ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
600 Kg / 8 ΑΤΟΜΑ
ΣΤΑΣΕΙΣ /ΔΙΑΔΡΟΜΗ /ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
3 ΣΤΑΣΕΙΣ (2 ΟΡΟΦΟΙ) /6,00m/0,63(m/s)(-)
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 6xΦ10mm
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
PRISMA Srl 529-F 86
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KLEEMANN S.A. KL10,1''
KLEEMANN S.A. INSTANTANEOUS,1410315-B
ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (
ΑΡΠΑΓΗ
ΚΑΘΟΔΟΥ) 1410315-B
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
1x ELASTOGRAN GmbH 1xTYPE 1002
Β.Η.Κ.Α. ELECTRONICS- ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ATLAS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
PLUS
KLEEMANN S.A. T350 150,0(L/min)9,5(KW)
ΑΝΤΛΙΑ
s.n.:25975/1998 s.n.κινητήρα :7L30Z07
KLEEMANN 1xΦ100x5,0x4000mm,
ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ
s.n.:26604/1998/Φ400mm
ΦΡΕΑΤΟΣ: AYTΟΜΑΤΕΣ
ΘΑΛΑΜΟΥ
ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
:ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
ii. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα στο κτίριο διοίκησης (τριώροφο κτίριο) της Παιδαγωγικής Σχολής (3ο
χλμ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
600 Kg / 8 ΑΤΟΜΑ
ΣΤΑΣΕΙΣ /ΔΙΑΔΡΟΜΗ /ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
4 ΣΤΑΣΕΙΣ (2 ΟΡΟΦΟΙ) /6,00m/0,63(m/s)(-)
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟ
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 6xΦ10mm
PRISMA Srl 529-F 86
BLAIN HYDRAULICS GmbH r 10 1 1/4''

ΑΡΠΑΓΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ

KLEEMANN S.A. INSTANTANEOUS,1410315-B
ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ
(ΚΑΘΟΔΟΥ)
1x ELASTOGRAN GmbH 1xTYPE 1002

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Β.Η.Κ.Α. ELECTRONICS- ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ATLAS
PLUS

ΑΝΤΛΙΑ

KLEEMANN S.A. T350 150,0(L/min)9,5(KW) s.n.:25974
s.n.κινητήρα :8A26Z22

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

KLEEMANN 1xΦ100x5,0x4550mm,
s.n.:26603/1998/Φ400mm

ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΦΡΕΑΤΟΣ: AYTΟΜΑΤΕΣ
:ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΘΑΛΑΜΟΥ

iii. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα στο κτίριο διδασκαλίας (διώροφο κτίριο) της Παιδαγωγικής Σχολής (3ο
χλμ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
600 Kg / 8 ΑΤΟΜΑ
ΣΤΑΣΕΙΣ /ΔΙΑΔΡΟΜΗ /ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
2 ΣΤΑΣΕΙΣ (1 ΟΡΟΦΟΣ) /3,50m/0,54(m/s)(-)
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΜΕΣΗ 1:1
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
PRISMA Srl 529-F 86
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KLEEMANN S.A. KL 10,1''
ΑΡΠΑΓΗ
ΚΑΘΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
ELASTOGRAN GmbH 1xTYPE 1002
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Β.Α.Κ. Β5
ΑΝΤΛΙΑ
ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

KLEEMANN S.A. T250 125,0(L/min)8,5(KW)
s.n.:32054/1999 s.n.κινητήρα :8L57N67
KLEEMANN 1xΦ70x5,0x4000mm, s.n.:33024/

ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΦΡΕΑΤΟΣ: AYTΟΜΑΤΕΣ
:ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΘΑΛΑΜΟΥ

iv. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα στο κτίριο στο κτίριο των φοιτητικών εστιών (τριώροφο κτίριο) του
Πανεπιστημίου (Μακεδονίας 4, 53100 Φλώρινα)
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
600 Kg / 8 ΑΤΟΜΑ
ΣΤΑΣΕΙΣ /ΔΙΑΔΡΟΜΗ /ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
4 ΣΤΑΣΕΙΣ (3 ΟΡΟΦΟΙ) /9,00m/0,63(m/s)(-)
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΜΜΕΣΗ 2:1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 4xΦ10mm
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ
MATHAIOU - ELECTROMETAL
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KLEEMANN S.A. KL 10,1''
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ΑΡΠΑΓΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

KLEEMANN S.A. INSTANTANEOUS,1410315-B
ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ ΑΠΛΗ (
ΚΑΘΟΔΟΥ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1xELASTIC EP-1
VAK B5-6E

ΑΝΤΛΙΑ

KLEEMANN S.A. T250 125,0(L/min)9,5(KW) s.n.:45237
s.n.κινητήρα :OM49T20

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

KLEEMANN KZA 1xΦ90x5,0x5300mm,
s.n.:46983/Φ400mm

ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΦΡΕΑΤΟΣ: ΗΜΙAYTΟΜΑΤΕΣ
:ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ

ΘΑΛΑΜΟΥ

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων των Ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου προβλέπει:
Α. Τακτικές επισκέψεις και ρυθμίσεις (δύο ανά μήνα).
Β. Χειρισμούς σε περιπτώσεις διακοπής- θέση σε κανονική λειτουργία - μικροεπισκευές χωρίς ανταλλακτικά
- απεγκλωβισμούς.
Γ. Αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν, κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, με
τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, κατόπιν εκτίμησης κόστους, προσφοράς κατά περίπτωση και συμφωνίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την εξειδίκευση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το τεχνικό προσωπικό με την
ειδική Άδεια συντήρησης ανελκυστήρων, που προβλέπεται, (ΠΔ 108, ΦΕΚ Α/141/12-06-2013 και ΚΥΑ
28425/2008, όπως ισχύουν σήμερα), ώστε να προλαμβάνεται η περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ζημιάς
της εγκατάστασης από λάθος χειρισμό.
Δ. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων,
συμπεριλαμβάνεται και ο Περιοδικός έλεγχος, η πιστοποίηση, (από αρμόδιο φορέα, που θα καλέσει και θα
αποζημιώσει ό ίδιος), των ανωτέρω 4 (τεσσάρων) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου και η έκδοση των
απαιτούμενων Πιστοποιητικών Περιοδικού ελέγχου, ισχύος ενός (1) έτους καθώς, και την καταχώρηση
τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604 ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008.
Η προσφορά θα αφορά μόνο την τακτική συντήρηση (Α και Β) και την υπηρεσία Περιοδικού ελέγχου πιστοποίησης (Δ) και όχι την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων βλαβών (Γ) που τυχόν προκύπτουν,
κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης (με την
απαιτούμενη εργασία και τα ανταλλακτικά). Για τα έκτακτα αυτά προβλήματα θα γίνεται προσφορά από
τον ανάδοχο και χωριστή συμφωνία για ανάθεση της επισκευής, χωρίς να δεσμεύεται το Πανεπιστήμιο, το
οποίο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλη προσφορά.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
Αντικείμενο σύμβασης
Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, κάθε δεκαπέντε ημέρες και επισκευής των
ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας. Ο ανάδοχος
έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας
των ανελκυστήρων των κτιρίων του Π.Δ.Μ. Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης, ο ανάδοχος θα
μεταφέρει τους ανελκυστήρες στην μερίδα του και θα αναλάβει:
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1. Την παραλαβή των βιβλίων συντήρησης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή
2. Τη συμπλήρωσή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
3. Την ενημέρωσή τους με την τρέχουσα καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης
έως και
4. Την απόδοσή τους στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, πλήρως τακτοποιημένα εντός μηνός από την
υπογραφή της σύμβασης .
5. Την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας κάθε ανελκυστήρα.
6. Την καταχώρηση των ανελκυστήρων στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόμενες από το Νόμο όπως
αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές του προτύπου
a.

ΕΛΟΤ 81.1. (ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες),

b.

ΕΛΟΤ 81.2. (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και

c.

ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την
εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ ) καθώς και από τα

d.

ΦΕΚ Β 815/11-9-97 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων , εφαρμογή της 95/16/ΕΚ)

e.

ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

f.

ΦΕΚ 1797/21-12-2005 (αντικατάσταση όρων των 2 προηγουμένων, ισχύον νομικό πλαίσιο για
παλιούς και νέους ανελκυστήρες)

g.

ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων)

2. Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης από τη
Νομοθεσία διατάξεις.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά 15νθήμερον (κάθε 1η και
15η κάθε μήνα) εργάσιμη ημέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με την παρουσία της αρμόδιας
επιτροπής.
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει στον υπεύθυνο του κτιρίου τον τρόπο απεγκλωβισμού για
την περίπτωση εγκλωβισμού σε δυσχερείς ώρες.
5. Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στο κτίριο για την επισκευή κάθε
εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός τριών
(3) ωρών το αργότερο από της ειδοποιήσεώς του από την Υπηρεσία ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη
ημέρας και επί 24ώρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του χρόνου. Σε περίπτωση κλήσης για
απεγκλωβισμό ατόμου, ο χρόνος ανταπόκρισης των τεχνικών του αναδόχου θα πρέπει να μην
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 30 λεπτά της ώρας.
6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα από το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και
άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει την ειδική Άδεια συντήρησης ανελκυστήρων στο φάκελο της
προσφοράς του.
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7. Επίσης υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα
βιβλία συντήρησης
α. καθημερινά και για οποιαδήποτε βλάβη-ανωμαλία στην λειτουργία των Ανελκυστήρων και
β. κάθε 15 ημέρες ότι έγινε η προληπτική συντήρηση και οι Ανελκυστήρες λειτουργούν με ασφάλεια.
8. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης επιθεώρησης των Ανελκυστήρων
θεωρημένα από την αρμόδια Περιφέρεια, ή όποιο άλλο αρμόδιο όργανο, στα οποία θα τηρείται χωριστή
μερίδα παρακολουθήσεως για κάθε ένα από τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες και τα οποία θα
ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για τη συντήρηση και τις επισκευές που
έλαβαν χώρα.
Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως σε καλή κατάσταση και προστατευμένα στα γραφεία των κατά
τόπους υπευθύνων, θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, την οποία
θα ενημερώνει για οποιαδήποτε παρέμβαση, με αντίστοιχη σήμανση ότι τα βιβλία βρίσκονται στο ως άνω
γραφείο.
Τα βιβλία θα είναι απαραίτητα υπογεγραμμένα στο τέλος του τριμήνου ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
πληρωμή. Θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους παρακολούθησης των
εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου:
1.

Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις,

2.

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν.

3.

Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των
ανελκυστήρων για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. Ο Περιοδικός έλεγχος, η Πιστοποίηση των τριών
Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου και η έκδοση των απαιτούμενων Πιστοποιητικών Περιοδικού
Ελέγχου, ισχύος ενός (1) έτους καθώς, και την καταχώρηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
Φλώρινας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604 ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008.

4.

Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων:
α. Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα
β. Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα
γ. Για υλικές ζημιές
δ. Για σωματικές βλάβες

5.

Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε φθορά λόγω
φυσιολογικής χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε Ανελκυστήρα.

6.

Εξαιρούνται τα υλικά μεγάλης αξίας (συρματόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες, μειωτήρες, αυτοτελείς
μηχανισμοί, κεντρικές πλακέτες λειτουργίας, μετασχηματιστές, μηχανισμοί αυτόματων θυρών
θαλάμου, κομβιοδόχοι, κλπ.).

7.

Η ασφάλιση θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του Εργοδότη από τον
Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με οποιαδήποτε
σχέση με τον Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να
δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη, από υπάλληλους, επισκέπτες κ.λ.π.
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Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνος για
τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων από Πιστοποιημένο Φορέα και την
έκδοση των κατά νόμων πιστοποιητικών με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

9.

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, μετά το πέρας των
συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι αφορά την καλή
λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς
επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (service tool) για την
επισκευή τους ή και το επαναπρογραμματισμό τους.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από το Δήμο ή άλλο αρμόδιο όργανο τις όποιες εγκρίσεις,
θεωρήσεις κλπ απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων.
11. Το προσωπικό που εμφανίζεται για συντήρηση πρέπει να υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα
παρουσίας κάθε φορά για οποιοδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της
εισόδου και εξόδου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

(ΕΠΙ

ΠΟΙΝΗ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την οικονομική τους προσφορά, εγκαίρως
και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) Ευκρινές αντίγραφο της εν ισχύ Ειδικής Άδειας συντήρησης ανελκυστήρων που προβλέπεται, (ΠΔ 108,
ΦΕΚ Α/141/12-06-2013 και ΚΥΑ 28425/2008, όπως ισχύουν σήμερα).
β) Ευκρινή αντίγραφα των εν ισχύ Άδειών ασκήσεως επαγγέλματος του υπεύθυνου συντηρητή συνεργείου
και όλων των τεχνικών/υπαλλήλων που πρόκειται να αναλάβουν ή να συνδράμουν στις εργασίες
συντήρησης των παραπάνω ανελκυστήρων σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης.

Δ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Οι συντηρήσεις των ανελκυστήρων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως
31-03-2021.
Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών:
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Κωνσταντίνος Σαπαλίδης τηλ.: 24610
68901, 2461056360, email: ksapalidis@teiwm.gr
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα
επιμέρους κεφάλαια της παρούσας Πρόσκλησης)
Ο
υπογράφων
……………………………..……………………………
για
λογαριασμό
της
εταιρίας
……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ.
Φ.Δ.Ο.3/1.4/2682/11-12-2019 Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και προσφέρω την
παρακάτω τιμή:
Χρονικό
διάστημα
παροχής
υπηρεσίας

Κεφάλαιο

Προϋπολο- Προσφερόμεγισμός με νη τιμή χωρίς
ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
24%

Συνολική
προσφερόμενη τιμή με
ΦΠΑ (€)

α) παροχή υπηρεσιών συντήρησης
και πιστοποίησης των
ανελκυστήρων των κτιρίων του

1.980,00

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
από
01-01-2020
έως
31-03-2021

στην Κοζάνη
β) παροχή υπηρεσιών συντήρησης
και πιστοποίησης των
ανελκυστήρων των κτιρίων του

3.080,00

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
στη Φλώρινα

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή
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