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ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ »

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.
5502/14-3-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση με τη συλλογή προσφορών για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων
του Νοσοκομείου, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο έγγραφο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά
(εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 28-03-2019, ημέρα Πέμπτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο
Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375,
e-mail: promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 29-03-2019, ημέρα Παρασκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του
Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313
324116.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 21/03/2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Θα εκτελείται συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων του πίνακα Ι, από εξειδικευμένο
προσωπικό του αναδόχου, υπό τον άμεσο έλεγχό του και με ευθύνη του και με ιδιαίτερη
βαρύτητα στα παρακάτω:
έλεγχο τοιχωμάτων και φρέατος οροφής και πυθμένα
ισοζυγισμό κατευθυντήριων ράβδων
έλεγχο ευκάμπτου καλωδίων και κυτίου συνδέσεως
έλεγχο διακοπτών ασφαλείας φρέατος
έλεγχο συσκευής αρπάγης
έλεγχο διακοπτών τέρματος και κινητού δαπέδου
έλεγχο σημείων προσδέσεως συρματόσχοινων
έλεγχο κατάστασης συρματοσχοίνου και ολίσθησης
λίπανση κινουμένων εξαρτημάτων
έλεγχο φερμουίτ πέδης και πέδιλων ευθυντηρίων ράβδων
ωμομέτρηση κυκλωμάτων για τυχόν διαρροή
έλεγχο ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρονόμου διαφυγής
ασφάλεια- φωτισμός
τελικό έλεγχο ομαλής λειτουργίας
με απαρέγκλιτη τήρηση της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425 Απόφασης Υπουργείου ΟικονομίαςΑνάπτυξης- ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) που αντικατέστησε τις παλαιότερες (Φ 9.2/
29362/1957, Φ9.2/32803/1308/97, ΦΆ 9.2 οικ. 14143/720 και ΦΑ΄ 9.2/7543/403) και
ιδιαίτερα των άρθρων για τις Υποχρεώσεις συντηρητή
Ο συντηρητής θα υποχρεούται να εκτελεί τη συντήρηση με συχνότητα που αναφέρεται στον
συνημμένο πίνακα και που προκύπτει από εφαρμογή των άρθρων των παραπάνω
αποφάσεων στον κάθε έναν από τους ανελκυστήρες και να συμπληρώνει το αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης επιμελώς και να την υπογράφει αυτοπροσώπως. Το βιβλίο συντήρησης
θα παραμένει στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα ή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ιδρύματος
Η συντήρηση καλύπτει την αξία των υλικών καθαρισμού, λάδι, πετρέλαιο κλπ καθώς και την
αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης σε διάστημα 2 ωρών από την κλήση. Η συντήρηση
δεν καλύπτει τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που αντικαθίστανται λόγω φυσιολογικής
φθοράς ή κακής χρήσης, τα οποία, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, θα
αντικαθίστανται από το συντηρητή, το δε κόστος τους θα χρεώνεται στο Ψ.Ν.Θ., αλλά όχι η
αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας, η οποία θα καλύπτεται από το συμβόλαιο συντήρησης. Σε
περίπτωση εξειδικευμένης εργασίας προς αντικατάσταση εξαρτημάτων της παραγράφου
αυτής ή εργασίας που απαιτεί αρκετό χρόνο, πάντα σε συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία
και μετά την έγκριση του Διοικητή του Νοσοκομείου, είναι δυνατόν να αποφασιστεί και η
χρέωση της εργασίας ως παροχή υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος θα καταθέσει:
1. την ισχύουσα άδεια συνεργείου συντήρησης από την οικεία δημόσια αρχή
2. αντίγραφο πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ για την
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που τον αφορά
Ισχύουν οι διατάξεις της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ 28425 Απόφασης Υπουργείου Οικονομίας- ΑνάπτυξηςΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) που αντικατέστησε τις παλαιότερες (Φ 9.2/ 29362/1957,
Φ9.2/32803/1308/97, ΦΆ 9.2 οικ. 14143/720 και ΦΑ΄ 9.2/7543/403) και ιδιαίτερα των άρθρων για
τις Υποχρεώσεις συντηρητή και οι διατάξεις και Νόμοι που διέπουν την ασφαλή λειτουργία των
ανελκυστήρων, ακόμη και για τομείς ή πεδία που δεν αναφέρονται ρητά στους όρους των
προδιαγραφών. Ο συντηρητής φέρει ακέραια την αστική ευθύνη για την περίπτωση ατυχήματος
οφειλόμενου σε αμέλεια ή παράλειψη δική του ή των συνεργείων του, υποχρεούμενος να
αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα και
ζημία θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα κοινοποιηθεί στο Νοσοκομείο αγωγή

αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει εφόσον βέβαια του ανακοινωθεί έγκαιρα και να
αναλάβει αυτόν τον δικαστικό αγώνα και την όλη δικαστική δαπάνη.
Στην περίπτωση που το Ψ.Ν.Θ λειτουργήσει δομές μετά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων, σε κτίρια για τα οποία θα έχει την υποχρέωση συντήρησης των
ανελκυστήρων τους, η εν λόγω συντήρηση θα αποτελέσει διαφορετικό αντικείμενο σύμβασης με
τον ανάδοχο συντηρητή της παρούσας σύμβασης ή διαφορετικό
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ΚΤΙΡΙΟ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κλινική 100 κλινών
(Οξέα)
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
Οικοδομή
Αγ. Σοφίας &
Ευριπίδου 17
Θεσσαλονίκη
Κλινική Β/Δ
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
Οικοδομής
Π. Γρηγορίου Ε 45
Αμπελόκηποι
Θεσσαλονίκη
Κ. Ημέρας
Γιαννιτσών 52
Θεσσαλονίκη
Οικοδομή
Αναγεννήσεως 13
Θεσσαλονίκη
ΚΨΥ Β/Δ Τομέα
Παπαδοπούλου 20
Συκιές
Κλινική Detox
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
Οικοδομή
Καραολή και
Δημητρίου 1
Θεσσαλονίκη
Παθολογική κλινική
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
Πλυντήρια Ψ.Ν.Θ
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
Κλινική
Επανένταξης
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
Οικοτροφείο
Ευόσμου 25ης
Μαρτίου 40
Εύσομος

ΕΙΔΟΣ

Ανυψ.
ικανότητα

Αριθμός
ανελκυστήρων

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΤ
ΗΤΑΣ
ΑΡ.
ΚΑΤΑΧ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Επ/κής
στέγης

>500
<1000 kg

2
ΣΥΜΒΑΤΙΚ
ΟΙ

5

B/8 15440 2
B/8 15439

Κατοικί
ας

>500
<1000 kg

1
ΥΔΡΑΥΛ

7

B/8 23778 2

Επ/κής
στέγης

> 1000 kg

1
ΥΔΡΑΥΛ

3

B/8 28088 2

Κατοικί
ας

< 500 kg

1
YΔΡΑΥΛ

4

B/8 20223 2

Επ/κής
στέγης

>500
<1000 kg

2
ΥΔΡΑΥΛ

7

B/8 8565
B/8 8969

Κατοικί
ας

>500
<1000 kg

Επ/κής
στέγης

>500
<1000 kg

1
ΣΥΜΒΑΤΙΚ
ΟΣ
1
YΔΡΑΥΛ

Επ/κής
στέγης

>1000 kg

Κατοικί
ας

2

B/8 18072 2
7
5

B/8 13492 2

1
YΔΡΑΥΛ

2

B/8 27897 2

< 500 kg

1
ΥΔΡΑΥΛ

6

Β/8 1047

Επ/κής
στέγης

> 1000 kg

1
YΔΡΑΥΛ

2

B/8 28089 2

Επ/κής
στέγης

>500
<1000 kg

1
YΔΡΑΥΛ

3

B/8 27896 2

Επ/κής
στέγης

>500
<1000 kg

1
YΔΡΑΥΛ

3

Β/8 26429 2

5

Β/8 29050 2

<500 kg

1
YΔΡΑΥΛ

Κατοικί
ας

2

