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ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην
συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, διάρκειας οχτώ (8) µηνών και
αντικατάσταση εξαρτηµάτων στον ανελκυστήρα Νο3 ∆εξιό στο κτίριο της Σταδίου 29 προκειµένου
να γίνει συµβατός για λειτουργία triplex selective-collective µε τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1
και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισµού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23% ή 23.271,60 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
1. Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του
Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το
ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή έγγραφης σφραγισµένης προσφοράς, για την συντήρηση των
ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα,
διάρκειας οχτώ (8) µηνών και
αντικατάσταση εξαρτηµάτων στον ανελκυστήρα Νο3 ∆εξιό στο κτίριο της Σταδίου 29
προκειµένου να γίνει συµβατός για λειτουργία triplex selective-collective µε τους άλλους δύο
ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισµού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23%
ή 23.271,60 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-072010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα διαύγεια” και
άλλες διατάξεις.
2. Έχοντας υπόψη την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό: α) 372/19-11-2014 ποσού 12.398,40
ευρώ µε Α∆Α: 6Ε05ΟΡΕ1-26Α για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 0879.00 του
προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014 και 371/10-112014 ποσού 2.558,40 ευρώ µε Α∆Α: 7ΟΒΛΟΡΕ1-Γ4Υ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον
ΚΑΕ: 0879.00 του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014
β) 328/19-11-2014 ποσού 2.558,40 ευρώ µε Α∆Α: 7ΨΕΖΟΡΕ1-ΡΑ8 για την πληρωµή ισόποσης
δαπάνης στον ΚΑΕ: 0863.000 του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Μηχανικών &Ε.∆.Ε. του
Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2014 & προέγκριση ποσού 2.558,40 για το 2015 γ) 75/18-11-2014 ποσού 639,60
ευρώ µε Α∆Α: 750ΝΟΡΕ1-70Υ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 01000879 του
προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε έτους 2014 και 74/12-11-2014 ποσού 639,60 ευρώ µε Α∆Α:
Ω1ΧΚΟΡΕ1-ΥΛΣ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 01000879 του προϋπολογισµού
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εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε έτους 2014 δ) 128/24-11-2014 ποσού 1279,20 ευρώ µε Α∆Α: ΩΙ18ΟΡΕ1-499
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 01000879 του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α
έτους 2014 ε) 236/06-11-2014 ποσού 319,80 µε Α∆Α: 7ΓΖΘΟΡΕ1-ΖΦΠ ευρώ για την πληρωµή
ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: 0100087900 του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΑΝ έτους 2014
3. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα
στην κατωτέρω προθεσµία.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν
µέχρι την ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών
του Ε.Τ.Α.Α., οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος.
5. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο της
ζητούµενης υπηρεσίας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας
υπηρεσίας.
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια από τη ∆/νση
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που
τηρεί η ανωτέρω ∆/νση, βάσει της ΚΥΑ υπ' αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β'/22.12.2008,
διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό και µπορεί να είναι:
α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Οι συνεταιρισµοί,
δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφ όσον η
λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
8. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται κυρίως
υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007.
9. Τυχόν διευκρινήσεις για ζητήµατα σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο του ΕΤΑΑ ,κ Κονδύλη Κωνσταντίνο και κ
Καµπίτση Κωνσταντίνο, Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, ηµιώροφος, τηλ: 210 5217370 & 210
5217374 fax: 210 5217407 και για τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης στο Τµήµα Προµηθειών του
Ε.Τ.Α.Α. κ.κ. Ε. Κατσαριώτη & Ρ. Μιχαλοπούλου -Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ:
210 5217327 & 210 5217304 fax: 210 5217315
10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
10.1
10.2
10.3
10.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
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Ανήκει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού

Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος.
∆ευτέρα 15/12/2014 και ώρα 09:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ευτέρα 15/12/2014 και ώρα 09:30 π.µ. στο
Τεχνικό Γραφείο του ΕΤΑΑ , ηµιώροφος.

1.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού
α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία.
β. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
γ. Οι προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικώς ή
µε courier) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή
µέχρι την Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 14:00.
δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη.
ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια της
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Η Ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί».
1.3 (Αρθρο 6 & 12, Π.∆. 118/2007) Προσφορές:
I. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.2. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που θα
περιλαµβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό - επί
ποινή αποκλεισµού - σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)
B. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο οποίος θα περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα Β - επί ποινή αποκλεισµού - σε δύο
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)
Γ. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο οποίος θα περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆ - επί ποινή αποκλεισµού - σε δύο (2)
αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο)
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του περιεχοµένου
τους (π.χ. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.
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Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 1. Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
1. Αντίγραφα των κάτωθι πιστοποιητικών, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισµένο φορέα:
i) ∆ιασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001
ii) Περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001
iii) Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία EN ISO 18001
2. Tο παρόν έντυπο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», µε σφραγίδα και µονογραφή του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό,
σε κάθε σελίδα.
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει, όσον
αφορά τη συντήρηση, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, των
αρµόδιων Υπηρεσιών για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις , κατά προτίµηση από δηµόσια κτίρια, για τα
οποία έχει αναλάβει την συντήρηση µέσα στα τελευταία τρία χρόνια.
4. Α∆ΕΙΕΣ: Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν
ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’
ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής µπορεί να δηλώνεται ως µέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων
έχει δικαίωµα να προΐσταται.
5. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογούνται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία (πχ κατάσταση ΙΚΑ ή άλλων
ασφαλιστικών ταµείων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) που θα προσκοµίσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή
αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ’ ονόµατί του.
6. Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα, για το µόνιµο προσωπικό,
συνοδευόµενο από αντίγραφα των αδειών και από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει
το αντικείµενο απασχόλησης και ο χρόνος της εµπειρίας.
7. Η κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα πρέπει να είναι θεωρηµένη από την
Επιθεώρηση Εργασίας.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση ανάληψης των εργασιών από τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό είναι η επί
τόπου επίσκεψη στα κτίρια πριν την υποβολή της προσφοράς του η οποία επίσκεψη θα πιστοποιείται α) µε
την υποβολή αντίστοιχης Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής «ότι
επισκέφτηκε και έλαβε γνώση της υπάρχουσας κατάστασης των προς συντήρηση-αντικατάστασηανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια του ΕΤΑΑ, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη». Και β)
θα αποδεικνύεται µε την υπογραφή του και σφραγίδα του , σε ειδική λίστα που θα τηρηθεί από το
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ σε κάθε κτίριο που περιλαµβάνεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και για το
οποίο απαιτείται συντήρηση του/ή των ανελκυστήρων του. Η Λίστα αυτή θα βρίσκεται στην φύλαξη στην
είσοδο του κάθε κτιρίου. Εξαίρεση αποτελούν τα κτίρια α) Βουκουρεστίου 30, όπου η λίστα θα βρίσκεται
στο 2ο όροφο του κτιρίου, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Α. Σερπάνου τηλ. 2103618050 β) Π.Π. Γερµανού 35 και Μαυροµµαταίων 17 όπου η λίστα θα βρίσκεται στο κτίριο τις Κολοκοτρώνη 4, υπεύθυνος
επικοινωνίας κος Π. Μελισσουργός ή Γ.Παπαβασιλόπουλος τηλ. 2103740500-1 και γ) Αχαρνών 29, όπου
η λίστα θα βρίσκεται στη φύλαξη στην είσοδο του κτιρίου Αχαρνών 27, υπεύθυνος επικοινωνίας κος ∆.
Σούτης τηλ. 2108816911 εσωτ. 255. Ο συµµετέχων οφείλει να αναζητήσει και να υπογράψει τη λίστα που
αναφέρεται ανωτέρω.
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Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται και τα εξής:
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται:
 τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
 ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς
του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο
 ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε βάση τις
κανονισµούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων.
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και να
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προφοράς τους:

-

-

-

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆118/2007. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι
νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους
διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον
διευθύνοντα Σύµβουλο, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. όταν ο προσφέρων
είναι συνεταιρισµός, δ)Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του, ε)
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε µέλος, που
συµµετέχει σε αυτήν
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π∆118/2007καταστάσεις,
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆118/2007,
είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή προκειµένου για αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα
στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και
το ειδικό επάγγελµα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυµία και ο τόπος του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο δραστηριοτήτων των νοµικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελµα
φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π∆118/2007,
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π∆118/2007.

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός δέκα (10) ηµερών
από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 και συγκεκριµένα:
α) απόσπασµα ποινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
γ) πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του
προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί,
δ) δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας,
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ε) πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

2.

Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει:
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ,

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο και
ένα αντίγραφο των εντύπων οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Οι τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε
καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον
ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Ο Φ.Π.Α. θα
αναφέρεται χωριστά, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. Στην προσφορά θα
πρέπει να αναγράφονται οι τιµές σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς όπως ακριβώς στα έντυπα
οικονοµικής προσφοράς. Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παράλειψη αναφοράς
συνολικής τιµής, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία
αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο
µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών επισκευής στον Ανάδοχο θα γίνει από τον Τοµέα Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) µε
την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του προς επισκευή ανελκυστήρα από
την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Τεχνικής Φύσεως.
Tο συνολικό ποσό της συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ε.Τ.Α.Α., θα καταβάλλεται από κάθε
Τοµέα χωριστά, τµηµατικά, βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων µηνιαίας συντήρησης, εφόσον περαιώνονται οι
αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Τιµολόγιο του αναδόχου –∆ελτίο Αποστολής
β. Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ)
γ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα
δ. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό έλεγχο.
2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία του
Τοµέα υποχρεούται να διαβιβάσει άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή, στην αρµόδια
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.
3. Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από τον Τοµέα εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν ο οφειλέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π..δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.
138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

6

Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσµευση, ή
θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η µη προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα ακόµα και αν
είναι µειοδότης
Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται επί ποινή αποκλεισµού µε κατάθεση ευανάγνωστων
φωτοαντιγράφων (κατάσταση µόνιµου προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης,
επαγγελµατικές άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού κλπ).
Για την επιλογή τις συνολικής ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύµφωνα µε τις τεχνικούς και λοιπούς όρους. Για να κριθεί η προσφορά αποδεκτή εξετάζονται τα
παρακάτω:
- η προσφορά είναι µειοδοτική
- η προσφορά να καλύπτει τις απαράβατους όρους
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Τον Εργολάβο βαρύνουν οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια
της σύµβασης επιβληθούν ως εξής:
Για µεν τα τιµολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.:
• κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης [άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο
61 ν. 4146/2013 (Α.90)], η οποία θα υπολογίζεται και θα παρακρατείται κατά την πληρωµή κάθε
τιµολογίου.
•
τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ
της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
•
Παρακράτηση φόρου 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω
κρατήσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον
ανάδοχο.

•
•
•

•
•
•

Για δε τα τιµολόγια όλων των υπολοίπων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.:
3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.
2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ.
κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (προ Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61
ν. 4146/2013 (Α.90)).
3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ) τέλος χαρτοσήµου, ήτοι 3,6% επί ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µε την αφαίρεση των πιο πάνω
κρατήσεων.
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον
ανάδοχο.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 (§ ΙΑ-υποπαράγραφος ΙΑ.3-περίπτωση 2Α)
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) από 01.01.2015 καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την
είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των ΦΚΑ του Μ.Τ.Π.Υ. και των Επαγγελµατικών Ταµείων
Υποχρεωτικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π..

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων
της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης
και θα δεσµεύουν την εταιρία στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, διάρκειας οχτώ (8) µηνών
και αντικατάσταση εξαρτηµάτων στον ανελκυστήρα Νο3 ∆εξιό στο κτίριο της Σταδίου 29
προκειµένου να γίνει συµβατός για λειτουργία triplex selective-collective µε τους άλλους δύο
ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 του κτιρίου, συνολικού προϋπολογισµού 18.920,00 χωρίς ΦΠΑ 23% ή
23.271,60 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
1. Περιοδική συντήρηση και επίβλεψη

Η Συντήρηση ανελκυστήρων κτηρίων, διάρκειας τριών (3) µηνών µε δικαίωµα παράτασης
τις (1) µηνός ,αφορά τις υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα κτήρια ιδιοκτησίας
των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και των Τοµέων Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών που βρίσκονται τις
ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 8
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
2. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 225 kg, 3 ατόµων, 7
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
3. Σωκράτους 53:

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 8

στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
4. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου

525 kg, 7

ατόµων, 7 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
5. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου

450 kg, 6

ατόµων, 7 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
6. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
7. Αχαρνών 27:

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5

στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
8. Αχαρνών 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900 kg, 12 ατόµων, 8
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
9. Σταδίου 29: ΤΡΕΙΣ (3) Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,

ονοµαστικού φορτίου

ατόµων,13 στάσεων, έκαστος, αρ. συντηρήσεων 8 για κάθε έναν από τις.
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600 kg, 8

10. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
11. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
12. Π.Πατρών Γερµανού 3-5. ∆ΥΟ (2) συγκροτήµατα

δύο

ηλεκτροκίνητων

ανελκυστήρων

προσώπων, ονοµαστικού φορτίου 750 kg,οµαδικής λειτουργίας, OTIS 13 ατόµων ,9 στάσεων.
Συνολικά 4 ανελκυστήρες, αρ. συντηρήσεων 8 για κάθε έναν από τις.
13. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 8
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
14. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 8
στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
15. Μαυροµµαταίων 17: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόµων,
6 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.
16. Μαυροµµαταίων 17: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόµων,
6 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 8.

Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Α1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
•

Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήµατά τις πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση,
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τις. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται
συντήρηση των ανελκυστήρων από ειδικευµένο προσωπικό.

•

Η επιβαλλόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά
κανονικά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας
καθώς τις και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση
ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα
εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων
ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού.

•

Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση τις ασφαλούς
λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων καθώς τις τον καθαρισµό και την
λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών και ενεργειών, σύµφωνα µε τις κανόνες τις τεχνικής και τις υποδείξεις των
κατασκευαστών των εξαρτηµάτων ή των διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, οµαλή
και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα.

•

Για την οµαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, ο Συντηρητής είναι υποχρεωµένος να
προσέρχεται και να εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης κάθε 15 µέρες (16
συντηρήσεις για 8 µήνες) και να υπογράφει την αντίστοιχη «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» για οποιοδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα
της εισόδου και εξόδου όπως αναλυτικά θα περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της σύµβασης. Ο
Συντηρητής θα προβαίνει υποχρεωτικά και σε όλες τις ενέργειες που θεωρεί αναγκαίες για την
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διατήρηση τις εγκατάστασης, για την οποία είναι υπεύθυνος, σε άριστη κατάσταση και ασφαλή
λειτουργία.
•

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση και επιθεώρηση των ανελκυστήρων ανά
15νθήµερον (από την 1η έως την 5η κάθε µήνα για το πρώτο δεκαπενθήµερο και από την 20η έως
την 25η κάθε µήνα για το δεύτερο δεκαπενθήµερο).Η σύνταξη του ειδικού ∆ελτίου Τεχνικού
Ελέγχου-Επιθεώρησης (δελτίο της εταιρίας) για κάθε έναν από τις ανελκυστήρες, είτε αφορά
συντήρηση είτε βλάβη, θα πρέπει να παραδίδεται στον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου και η
παράδοσή του είναι υποχρεωτική για την πληρωµή του αναδόχου.

6. Για την πληρωµή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει µαζί µε το τιµολόγιο του και τα κάτωθι:
α) λίστα µε τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, τις έκτακτες επισκέψεις κατασταλτικής
συντήρησης (επισκευής βλαβών).
Β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση µιας βλάβης.
 Την «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη με τις
αντίστοιχες εργασίες, μετά το πέρας της μηνιαίας συντήρησης (δύο συντηρήσεις), θα τηρείται
από την Υπηρεσία στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και θα συνυποβάλλεται από την Υπηρεσία μαζί με τα
δικαιολογητικά του αναδόχου για την πληρωμή του.
7. Οι εργασίες που αφορούν στην Προληπτική-Επανορθωτική Συντήρηση θα είναι τουλάχιστον οι
κάτωθι:
a) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισµό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).
b) Να επιθεωρεί το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.
c) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιµανδαλώσεως εντός του φρέατος.
d) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.
e) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και κινητού δαπέδου,
θαλάµου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν.
f) Να λιπαίνει όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα.
g) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου και του φωτισµού ασφαλείας εντός του
θαλάµου.
h) Να εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρµατόσχοινων επί του θαλαµίσκου και του
αντίβαρου.
i) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρµατόσχοινων σε όλο το µήκος αυτών έναντι µηχανικής
καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε
γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη τις φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και να
ελέγχεται µε δυναµόµετρο ανά τρίµηνο.
j) Να ελέγχει την κατάσταση των θερµούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντήριων
ράβδων.
k) Να ελέγχει τη στάθµη ελαίου και κιβωτίου του ατέρµονα και να πληροί µε έλαιο εφόσον
χρειάζεται.
l) Να ωµοµετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή
βλάβης.
m) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόµων ορόφων, καθώς και των
ηλεκτρονόµων ανόδου-καθόδου.
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n) Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόµου παρουσία τάσεως έναντι γης σε µεταλλικά µέρη
(ρελέ διαφυγής).
o) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστή
ταχύτητας.
p) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων.
q) Να ελέγχει το φωτισµό του θαλάµου, του µηχανοστασίου, του φρέατος και του τροχαλιοστασίου
(όπου υπάρχει).
r) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήµατος που δίνει.
s) Να ελέγχει την σωστή σήµανση εντός και εκτός του θαλάµου και να την αποκαθιστά (όπως
επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες).
t) Να αποκαθιστά τον σωστό φωτισµό τις θαλάµους, στο µηχανοστάσιο, στο φρεάτιο και το
τροχαλιοστάσιο αντικαθιστώντας τους καµένους λαµπτήρες.
u) Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του ανελκυστήρα.
8. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Εργολάβου-συντηρητή καθώς και του Εργοδότη-ιδιοκτήτη των
κτηρίων καθορίζονται αναλυτικώς µε την υπ’ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)
κοινή υπουργική απόφαση.
•

Ο Εργολάβος-συντηρητής βαρύνεται µε την αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού των
ανελκυστήρων. ∆εν έχει οικονοµική υποχρέωση για αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτηµάτων
υποκειµένων σε φθορά από συνήθη ή κακή χρήση, σε φθορά από χρήση βίας, βανδαλισµού
σαµποτάζ ή άλλη ανωτέρα βία . Η αξία των ανωτέρω εξαρτηµάτων βαρύνει το Ταµείο µετά από
έγκριση τις αντικατάστασής τις από αυτό.

•

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα
µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.

•

Όποιες ζηµιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκατασταθούν µε
ευθύνη και έξοδα του ιδίου.

12. Εγγύηση :Για τις εργασίες επισκευής που αφορούν αντικατάσταση υλικού, θα δίδεται εγγράφως
εγγύηση καλής λειτουργίας του καινούριου υλικού τουλάχιστον µέχρι τη λήξη τις σύµβασης.
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:
• Σε περιπτώσεις εµφανίσεως οποιασδήποτε ανωµαλίας ή βλάβης ανελκυστήρων απροόπτων ή µη,
ή διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούµενος αρµοδίως υποχρεούται να
προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν και εντός 2 ωρών, το αργότερο, µετά των συνεργείων αυτού,
προς έλεγχο, εξέταση, και παρέµβαση µέσω των απαιτουµένων εργασιών αποκατάστασης της
οµαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:00 π. µ. έως 20:00 µ.µ. καθ’ όλες τις
ηµέρες διάρκειας τις σύµβασης.
•

Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης καθ’ όλη την
συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών.

•

Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 20:00 καθηµερινά.
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διάρκεια

της

σύµβασης

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέµβαση είναι η διακοπή τις λειτουργίας του ανελκυστήρα και η
τοποθέτηση, σε θύρες των ορόφων, πινακίδων µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – Ο
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

Α2) ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1. Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από
πληµµελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και θα
αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς
καµία πρόσθετη αποζηµίωση.
2. Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουµένων
εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόµενο τρόπο και στον επιβαλλόµενο χρόνο και οι οποίες
οφείλονται, κατά τα προηγούµενα, σε υπαιτιότητά του, το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωµα να προβεί
στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συµφερότερο γι’ αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις
σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.
3. Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζηµιωθεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε
αξίωση αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή
άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την
ολοκλήρωση των διαδικασιών.
4. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα
και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό
του ΕΤΑΑ, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός
οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας
των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, πιστοποίησης ή όποιων άλλων εργασιών
προβλέπονται στην σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής
συντήρησης.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε
βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τις όρους των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το οποίο
θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να
αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και
µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε
τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το ΕΤΑΑ
για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από τις παραπάνω όρους.
6. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια τις σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή
τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων στους
χώρους των κτιρίων του ΕΤΑΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και
µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι
τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.
7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι
άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί έπ’ ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει
όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και
αφού προηγουµένως έχει πάρει την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, το
οποίο όµως σε καµία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς
και όποιου δυσµενούς αποτελέσµατος προκύψει από αυτά.
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2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΥ Νο3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TRIPLEX ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ∆ΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Στο lobby του κτιρίου της οδού Σταδίου 29, ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, υπάρχουν τρεις (3)
ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες, ονοµαστικού φορτίου 600 kg-8 ατόµων-13 στάσεων οι οποίοι
τοποθετήθηκαν το 1980 και οι οποίοι χρησιµοποιούσαν έως και τον Αύγουστο του 2014 το
σύστηµα WARD-LEONARD για την κίνησή τους. Η λειτουργία τους ήταν triplex selectivecollective.
Α) Οι δύο εξ αυτών, ο αριστερός Νο1 και ο µεσαίος Νο2, αναβαθµίστηκαν αντικαθιστώντας
τους παλαιούς πίνακες αυτοµατισµού, οι οποίοι λειτουργούσαν µε ρελέ ειδικού τύπου, µε
ηλεκτρονικούς πίνακες βασισµένους σε µικροεπεξεργαστή (microprocessor) µε σύστηµα
οδήγησης των κινητήρων µε Inverter (VVVF). Οι ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύµατος
αντικαταστάθηκαν επίσης µε καινούριους εναλλασσοµένου ρεύµατος µε ενσωµατωµένο
encoder και ανεµιστήρα. Οι δύο ανελκυστήρες είναι πλήρως συνεργαζόµενοι µεταξύ τους
(duplex, selective-collective) και λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή της ελαχιστόδροµης
πορείας, δηλαδή κάθε κλήση εξυπηρετείται από τον πλησιέστερα και οµόρροπα κινούµενο
θάλαµο προς αποφυγή άσκοπων κινήσεων, αναµονής επιβατών και εξοικονόµησης ενέργειας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΕΞΙΟΥ Νο3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
• Ο ανελκυστήρας Νο3 ∆εξιός ο οποίος πρόκειται να επισκευαστεί προκειµένου να είναι
συµβατός µε τους άλλους δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
Α. Πίνακας αυτοµατισµού: Της εταιρίας IMC µε κάρτα ελέγχου (πλακέτα) ARKEL.
Β. Inverter (Ρυθµιστής στροφών): Της εταιρίας YASKAWA.
Γ. Ηλεκτροκινητήρας : Της εταιρίας ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ Α.Ε., χωρίς ανεµιστήρα ψύξης, µε
ξεχωριστή και όχι ενσωµατωµένη παλµογεννήτρια (encoder).
• Οι άλλοι δύο ανελκυστήρες Νο1 και Νο2 οι οποίοι έχουν επίσης αναβαθµιστεί, τα εξαρτήµατά
τους φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Α. Πίνακες αυτοµατισµού: Της εταιρίας VASSLER A.E. µε κάρτα ελέγχου (πλακέτα) του
οίκου SEC.
Β. Inverters (Ρυθµιστές στροφών): Του οίκου LS Industrial Systems (πρώην LG) της σειράς
Is7.
Γ. Ηλεκτροκινητήρες : Της εταιρίας ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ Α.Ε., µε ανεµιστήρα ψύξης και
ενσωµατωµένη παλµογεννήτρια (encoder) του οίκου Fritz Kübler GmbH.
• Προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση-συµβατότητα και των τριών ανελκυστήρων, ώστε να
λειτουργούν σε συστοιχία triplex, selective-collective απαιτούνται να γίνουν οι εξής εργασίες
στον ανελκυστήρα Νο3 ∆εξιό και να τοποθετηθούν υποχρεωτικά τα αναφερόµενα υλικά των
οίκων που περιγράφονται, ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα δυσλειτουργίας του ή
των ανελκυστήρων λόγω ασυµβατότητας υλικών:
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1. Αποξήλωση υπάρχοντος Ηλεκτρικού Πίνακα ελέγχου κίνησης και αυτοµατισµού.
Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου πίνακα ελέγχου κίνησης και αυτοµατισµού. Ο
πίνακας θα είναι ελληνικής κατασκευής της εταιρείας VASSLER Α.Ε. ενώ η κεντρική
πλακέτα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι του οίκου SEC.
Τόσο ο εν λόγω πίνακας όσο και η κεντρική πλακέτα θα είναι όµοια µε αυτά που
χρησιµοποιήθηκαν στην επισκευή-αναβάθµιση των άλλων δύο ανελκυστήρων Νο1 και Νο2
στο εν λόγω κτίριο. Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου πίνακα ελέγχου κίνησης και
αυτοµατισµού µε inverter. Αντικατάσταση πινάκα χειρισµού µε πίνακα (αντίστοιχων KW µε
τους υπάρχοντες) χειρισµού ανελκυστήρα (control) µε σύστηµα οδήγησης των κινητήρων µε
Inverter (VVVF) . Ο πίνακας θα είναι: πλήρως ηλεκτρονικός, αυτόµατης λειτουργίας καθότι
θα βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή (microprocessor), χωρίς µηχανικά κινούµενα µέρη (π.χ.
ρελέ) για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Θα φέρει διατάξεις ασφαλείας όπως θερµικό κινητήρα,
επιτηρητή φάσεων, χρονικό διαδροµής και φωτισµού, µπαταρία ασφαλείας, ρελέ διαρροής,
κτλ. Θα έχει πληροφόρηση µέσω πίνακα ενδείξεων (display) για βλάβες στην εγκατάσταση
και αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας πίνακα και πληροφόρηση γι' αυτήν. Επίσης θα αποθηκεύει
τις βλάβες µε σκοπό την καταγραφή του ιστορικού του ανελκυστήρα. Θα φέρει σήµανση CE
ως προς τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 89/336/'EC περί ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας. Όλα τα εξαρτήµατα µονταρίσµατος και κατασκευής του πίνακα αυτοµατισµού
θα είναι ειδικής αντοχής και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά CΕ και έγκρισης τύπου,
ώστε να µην απαιτούνται άλλα πιστοποιητικά προκειµένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό από
φορέα.
2. Αποξήλωση υπάρχοντος ρυθµιστή στροφών (inverter). Προµήθεια και εγκατάσταση
καινούριου ρυθµιστή στροφών (inverter). O ρυθµιστής στροφών θα είναι του οίκου LS
Industrial Systems (πρώην LG), της σειράς iS7, τριφασικής τροφοδοσίας 400v/ 50Hz, ισχύος
15KW/30Amp, µε κάρτα encoder και αντίσταση πέδησης 1000W/85Ω, κατάλληλος για τον
έλεγχο των στροφών ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων.
Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι βιοµηχανικού τύπου (βαρέως τύπου – heavy duty), µε
δυνατότητα υπερφόρτισης 150% επί 1 λεπτό (σταθερής ροπής) σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος 50οC.
3. Αποξήλωση υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα. Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου
ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατασκευής του εργοστασίου «ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ
Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ», τριφασικού ρεύµατος, βραχυκυκλωµένου
δροµέα, τάσεως 400V, 50Hz, κλάσεως µονώσεως F, προστασίας ΙΡ55, έδρασης Β3, ισχύος
15kW, 1000RPM, τύπου K180L-6, µε ανεξάρτητη ψύξη και παλµογεννήτρια-encoder
(ενσωµατωµένη) τύπου 8.5020.292F.1024.0020 (του οίκου Fritz Kübler GmbH,). Ο κινητήρας
θα φέρει ρουλµάν SKF, PTC thermistors και σήµανση CE. Ρύθµιση της απόστασης του βολάν
απεγκλωβισµού ώστε να επιτρέπει το χειρισµό του µε ασφάλεια.
Η µέγιστη ταχύτητα ανόδου και καθόδου του θαλάµου θα είναι αντίστοιχη της ήδη
υπάρχουσας (2 m/sec) και η ιπποδύναµη του ηλεκτροκινητήρα αντίστοιχη µε την υπάρχουσα
των άλλων δύο ήδη εγκατεστηµένων. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλος για
λειτουργία ανελκυστήρων και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά CΕ και έγκρισης τύπου,
ώστε να µην απαιτούνται άλλα πιστοποιητικά προκειµένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό από
φορέα.
4. Αποξήλωση υπαρχουσών κοµβιοδόχων θαλάµου και κοµβιοδόχων ορόφων και display .
Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριας κοµβιοδόχου θαλάµου η οποία θα είναι ίδια µε τις
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άλλες δύο ήδη τοποθετηµένες στους θαλάµους των άλλων δύο ανελκυστήρων. Προµήθεια και
τοποθέτηση καινούριων κοµβιοδόχων ορόφων (µε µπουτόν κλήσης και ένδειξη ορόφου
ανόδου- καθόδου) ίδιες µε τις ήδη εγκατεστηµένες σε κάθε όροφο. Οι καινούριες κοµβιοδόχοι
ορόφων θα παραλληλιστούν µε τις υπάρχουσες εξωτερικές κοµβιοδόχους που εξυπηρετούν
τους άλλους δύο ανελκυστήρες προκειµένου να επιτευχθεί ο απαραίτητος συγχρονισµόςπαραλληλισµός όλων των θαλάµων για λειτουργία triplex, selective-collective.
5. Παράλληλη σύνδεση των καλωδιώσεων, των εξωτερικών µπουτόν του προς επισκευή
ανελκυστήρα που αφορούν την κλήση και την ένδειξη των ορόφων, στην υπάρχουσα κοινή
εξωτερική κοµβιοδόχο των άλλων δύο ανελκυστήρων προκειµένου να επιτευχθεί ο
απαραίτητος παραλληλισµός όλων των θαλάµων για λειτουργία triplex, selective-collective.
Οποιαδήποτε άλλη προτεινόµενη λύση, στο στάδιο επισκευής-αναβάθµισης, εφόσον γίνει
αποδεκτή από το ΕΤΑΑ δεν θα επιφέρει ουδεµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στην
Υπηρεσία.
6.Οι τρεις πλέον ανελκυστήρες θα είναι πλήρως συνεργαζόµενοι (triplex, selective-collective)
και θα λειτουργούν σύµφωνα µε την αρχή της ελαχιστόδροµης πορείας, δηλαδή κάθε κλήση
θα εξυπηρετείται από τον πλησιέστερα και οµόρροπα κινούµενο θάλαµο προς αποφυγή
άσκοπων κινήσεων, αναµονής επιβατών και εξοικονόµησης ενέργειας. Ο πίνακας θα µπορεί
να λειτουργεί σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος ( µεγαλύτερες από 500C) χωρίς να
απαιτείται η εγκατάσταση κλιµατισµού. Η τροφοδότηση των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων των
πινάκων θα γίνεται µέσω σταθεροποιητών τάσης. Κουτί ηλεκτροστατικά βαµµένο.
7. Προµήθεια και αντικατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδιώσεων και «ηλεκτρικών»
µικροϋλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη λειτουργία του ανελκυστήρα.
8. Εγγύηση καλής λειτουργίας: ∆ύο (2) έτη από την ηµέρα ολοκλήρωσης των εργασιών
9.Επάρκεια ανταλλακτικών: ∆έκα (10) έτη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλει προσφορά µε υλικά
διαφορετικά από τα περιγραφόµενα ανωτέρω που αφορούν στον πίνακα αυτοµατισµού, την
κεντρική πλακέτα, το inverter, τον ηλεκτροκινητήρα την µπουτονιέρα κλπ, αναλαµβάνει την
ευθύνη και τη δέσµευση να παραδώσει τον ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
σε συστοιχία triplex, selective-collective µε τους άλλους δύο ανελκυστήρες (όπως
περιγράφεται ανωτέρω) χωρίς καµία επιπλέον δαπάνη, ακόµα και αν στη φάση της
αντικατάστασης-αναβάθµισης διαπιστώσει ότι απαιτούνται οποιασδήποτε φύσης επιπλέον
υλικά απαραίτητα για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα.
Όλα τα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά έγκρισης τύπου, ISO, CE
όπως και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από την αντίστοιχη νοµοθεσία και τα οποία θα
υποβληθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προς έγκριση, πριν την έναρξη των εργασιών.
Εννοείτε ότι οι Υποχρεώσεις όπως και οι Ευθύνες του αναδόχου συντηρητή, όπως αυτές αναλυτικά
αναφέρονται στις προηγούµενες ενότητες ανωτέρω, έχουν εφαρµογή και στην παρούσα ενότητα.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πίνακας ποσών συντήρησης και ανελκυστήρων ανά κτίριο :
ΤΟΜΕΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
σε Ευρώ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ 23%

ΠΟΣΟΝ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
23% σε Ευρώ

ΠΟΣΟΝ ΜΕ
ΦΠΑ 23% σε
Ευρώ

ΤΣΑΥ

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29

5

65,00

2600,00

3198,00

ΤΣΑΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ 27

2

65,00

1040,00

1279,20

ΤΣΑΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ 29

1

65,00

520,00

639,60

ΤΑΝ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53

1

65,00

520,00
639,60

ΤΠ∆Α

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34

2

65,00

1040,00

1279,20

ΤΠΕ∆Ε

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
30

2

65,00

1040,00

1279,20

ΤΣΜΕ∆Ε

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4

2

65,00

1040,00

1279,20

ΤΣΜΕ∆Ε

Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 35

4

65,00

2080,00

2558,40

ΤΣΜΕ∆Ε

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ
17

2

65,00

1040,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ =

21

10.920,00

1279,20
13.431,60

Προϋπολογισµός συντήρησης Τοµέων:






Προϋπολογισµός Τοµέων Υγειονοµικών :4.160,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 5.116,80 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Προϋπολογισµός Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών : 520,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 639,60 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Προϋπολογισµός Τοµέα Υγείας –Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών : 1040,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% ή 1279,20 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Προϋπολογισµός Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων : 4.160,00 € Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23% ή 5,116,80 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Προϋπολογισµός Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσιών Έργων : 1040,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% ή 1279,20 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα ποσά περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις.

ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ (Τοµείς Υγειονοµικών)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

1) ΣΤΑ∆ΙΟΥ
29

Ανελκυστήρας Νο1
Αριστερός, Ονοµαστικού
φορτίου 600 kg, 13 στάσεων

2) ΣΤΑ∆ΙΟΥ
29

Ανελκυστήρας Νο 2
Μεσαίος, Ονοµαστικού
φορτίου 600 kg, 13 στάσεων

3) ΣΤΑ∆ΙΟΥ
29

Ανελκυστήρας Νο 3 ∆εξιός,
Ονοµαστικού φορτίου 600
kg, 13 στάσεων

4) ΣΤΑ∆ΙΟΥ
29

Ανελκυστήρας Νο 4
Μεγάλος, Ονοµαστικού
φορτίου 750 kg, 4 στάσεων

5) ΣΤΑ∆ΙΟΥ
29

Ανελκυστήρας Νο 5
Μικρός, Ονοµαστικού
φορτίου 300 kg, 4 στάσεων

6) ΑΧΑΡΝΩΝ
27

7) ΑΧΑΡΝΩΝ
27

8) ΑΧΑΡΝΩΝ
29

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/
ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ονοµαστικού φορτίου 525
kg, 5 στάσεων

Ονοµαστικού φορτίου 600
kg, 9 στάσεων

Ονοµαστικού φορτίου 900
kg, 8 στάσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(∆ΕΚΑΕΞΙ (16)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ
ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(∆ΕΚΑΕΞΙ (16)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ανελκυστήρας,
Ονοµαστικού φορτίου 600
kg, 8 στάσεων

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΕΤΑΑ / ΤΑΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΤΑΑ / ΤΑΝ

ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ

1)ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
30

2)ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
30

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ
ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ανελκυστήρας,
Ονοµαστικού φορτίου 225
kg, 8 στάσεων
Ανελκυστήρας,
Ονοµαστικού φορτίου 225
kg, 7 στάσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
ΕΤΑΑ / ΤΠΕ∆Ε.
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(∆ΕΚΑΕΞΙ (16)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α (Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ
ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ανελκυστήρας
Ονομαστικού φορτίου
1)Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34

(Δεξιός) 600 kg, 7
στάσεων
Ανελκυστήρας
Ονομαστικού φορτίου

2)Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34

(Αριστερός) 450 kg, 7
στάσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(∆ΕΚΑΕΞΙ (16)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕ∆Ε (Τοµέας Μηχανικών και Ε∆Ε)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Π.ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5

Ανελκυστήρας Νο1
Αριστερός, Ονοµαστικού
φορτίου 975 kg, 9 στάσεων

2.

Π. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5

Ανελκυστήρας Νο 2
Αριστερός, Ονοµαστικού
φορτίου 975 kg, 9 στάσεων

3.

Π. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5

Ανελκυστήρας Νο 1 ∆εξιός,
Ονοµαστικού φορτίου 975
kg, 9 στάσεων

4.

Π. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5

Ανελκυστήρας Νο 2 ∆εξιός,
Ονοµαστικού φορτίου 975
kg, 9 στάσεων

5.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
4

Ανελκυστήρας Ονοµαστικού
φορτίου 600 kg, 8 στάσεων

6.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
4

Ανελκυστήρας Ονοµαστικού
φορτίου 525 kg, 8 στάσεων

7.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙ
ΩΝ 17

8.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙ
ΩΝ 17

1.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΜΗΝΑ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ
ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(∆ΕΚΑΕΞΙ (16)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ &
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ανελκυστήρας Ονοµαστικού
φορτίου 600 kg, 8 στάσεων
Ανελκυστήρας Ονοµαστικού
φορτίου 600 kg, 8 στάσεων

--------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε

--------------------
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ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ
(8) ΜΗΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΑΑ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ
(8) ΜΗΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΑΑ ΣΕ €
ΜΕ

Φ.Π.Α

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ :

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 ΔΕΞΙΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

23%

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ανελκυστήρας Νο 3 ∆εξιός,
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29

Ονοµαστικού φορτίου 600
kg, 13 στάσεων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ
(8)

ΜΗΝΩΝ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 3 ∆ΕΞΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ

29

ΣΕ

€

ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΤΩ
(8)

ΜΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 3 ∆ΕΞΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:
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