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«Η ΔΛΠΙ»
Θέκα: Πξόζθιεζε θαηάζεζεο πξνζθνξώλ γηα «αλάζεζε ππεξεζηώλ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνηερληηώλ έσο θαη
ηξηαθόζηεο δέθα (310) βάξδηεο γηα δηάζηεκα θάιπςεο ηεζζάξσλ κελώλ (4) κελώλ θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή εηήζηαο
ζύκβαζεο , πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 26.908,00 € πιένλ ΦΠΑ , κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο .

Σν ΓΝΑ « Η ΔΛΠΙ» , πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ «αλάζεζε ππεξεζηώλ εηδηθόηεηαο
Ηιεθηξνηερληηώλ έσο θαη ηξηαθόζηεο δέθα (310) βάξδηεο γηα δηάζηεκα θάιπςεο ηεζζάξσλ κελώλ (4) κελώλ θαη
κέρξη ηελ ππνγξαθή εηήζηαο ζύκβαζεο .
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΡΙΜΗΝΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΔΩ 310 ΒΑΡΓΙΩΝ ΣΟ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ»

1.

ΓΔΝΙΚΑ
θνπφο ησλ παξνπζψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ αλάζεζε
ζε πξνζσπηθφ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ πνπ εθηειεί εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο
νδεγίεο θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ παξνρήο ππεξεζηψλ βαξδηψλ ειεθηξνιφγσλ, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηελ
επηηήξεζε, θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζή ηνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (πιελ
εθείλσλ ηνπ Β’ θηηξίνπ θαη ηνπ ακηγψο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ).
2.

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΔΡΓΟΤ

Πιελ ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ βιαβψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα εθηειεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ
επηηήξεζε θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ «Ζ ΔΛΠΗ» (πιελ ηνπ Β’ θηηξίνπ θαη ηνπ ακηγψο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ), θαζψο θαη ζπλαθείο
επηζθεπαζηηθέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα γίλνληαη ζε
ζπλελλφεζε κε απηήλ.
3.
1.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειεί βάξδηεο, ζα πξέπεη λα έρεη άξηηα γλψζε ηνπ Γεληθνχ Αληηθεηκέλνπ : α)

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πάζεο θχζεσο θαη κεγέζνπο, β) ειεθηξηθνί πίλαθεο ρεηξηζκνχ θαη
απηνκαηηζκψλ, γ) ππνζηαζκνί Μ.Σ. (ΟΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΔ ΠΑΡΟΤΗΑ
ΑΓΔΗΟΤΥΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Ζ΄ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ), δ) ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, ε) εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ.
ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δίθηπα θαισδηψζεσλ, νη απηνκαηηζκνί, φιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
θαη ηα ειεθηξηθά κέξε θάζε είδνπο, κεγέζνπο θαη εθαξκνγήο κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα θαη νη
δηαηάμεηο πξνζηαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο, ηελ έληαζε θαη ηελ ηζρχ. Δθηφο απφ ην ειεθηξηθφ κέξνο ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα θαιχπηνληαη νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ
πνπ αθνινπζνχλ :
Πίλαθεο Γηαλνκήο Μέζεο Σάζεο 20 KV Ννζνθνκείνπ, Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρχνο 20KV/380V-630KVA (ΟΠΟΤ ΓΔΝ
ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΔ ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΓΔΗΟΤΥΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ Ζ΄ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΤ),
Γεληθνί Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο, Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε, Γίθηπν Καισδηψζεσλ Γηαλνκήο Ηζρπξψλ Ρεπκάησλ, Γεληθνί
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Πίλαθεο Απηνκαηηζκνχ, Πίλαθεο Φσηηζκνχ, Πίλαθεο Κίλεζεο, Πίλαθεο Απηνκαηηζκνχ, Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνχ, Γηαθφπηεο
Αζθαιείαο θαη Απηνκαηηζκνχ, Δγθαηαζηάζεηο Κίλεζεο, Ζιεθηξηθνί Κηλεηήξεο, Δγθαηαζηάζεηο Γεηψζεσλ, Δγθαηαζηάζεηο
Δμσηεξηθνχ Φσηηζκνχ, UPS θαη Δγθαηαζηάζεηο UPS, Ζιεθηξηθέο Θχξεο θάζε είδνπο, Ζιεθηξνκεραληθέο Μπάξεο, Ζιεθηξηθέο
Κιίλεο Αζζελψλ, Θεξκαληήξεο λεξνχ, Αλεκηζηήξεο Αμνληθνί θάζε είδνπο θαη κεγέζνπο (εθηφο Β΄θηηξίνπ), Φχθηεο πφζηκνπ
λεξνχ, πζθεπέο θαη κεραλήκαηα Μαγεηξείσλ, Αλειθπζηήξεο (κφλν βαζηθνί ρεηξηζκνί) θ.ιπ..
Δπίζεο: Σειεθσληθά Κέληξα, Σειεθσληθνί Καηαλεκεηέο, Σειεθσληθέο πζθεπέο, Αζχξκαηε Σειεθσλία, Αζχξκαην χζηεκα
Αλαδήηεζεο Πξνζψπσλ (Paging), πλαγεξκνί, Σειενξάζεηο, Κεξαίεο Σειεφξαζεο, Ζιεθηξηθά Ρνιφγηα, ΔλδνεπηθνηλσλίαΚιήζε Αδειθήο, σιελσηφ Σαρπδξνκείν, πζηήκαηα Καζνξηζκνχ Πξνηεξαηφηεηαο, πζηήκαηα Δηζφδνπ κε Κσδηθφ ή
άιισο, ζπξνηειέθσλα, ζπξνηειενξάζεηο, πζηήκαηα Δπηηήξεζεο Υψξσλ, Πίλαθεο Ππξαλίρλεπζεο, Δμαξηήκαηα θαη
πζθεπέο Ππξαλίρλεπζεο θαη Ππξφζβεζεο, Πάζεο Φχζεσο Γίθηπα Καισδηψζεσλ Αζζελψλ Ρεπκάησλ, Όξγαλα
Απηνκαηηζκνχ.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ακηγψο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο.
2.
Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απαηηείηαη λα γίλεηαη απφ αδεηνχρνπο εγθαηαζηάηεο
ειεθηξνιφγνπο Α’ Δηδηθφηεηαο, 1εο-4εο Οκάδαο, 3εο-6εο βαζκίδαο , είηε απφ αδεηνχρνπο ειεθηξνιφγνπο Α’ Δηδηθφηεηαο
αλψηεξεο νκάδαο ή βαζκίδαο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε αλαγγειίαο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 108/2013.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηακέλσλ αδεηψλ ειεθηξνιφγσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ,
αλ απηφ δηαζέηεη παιαηέο άδεηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14, ηνπ Π.Γ. 108/2013.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε, πνπ ζα αλαθέξεη φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξνζθνκίζεη, πξηλ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη απνδεηθηηθά πξνζφλησλ ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δάλ απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ, ηφηε θεξχζζεηαη απηνδίθαηα
έθπησηνο.
3.
Δκπεηξία / πξνυπεξεζία ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο έξγα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εηψλ, θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, ζε εγθαηαζηάζεηο λνζνθνκείσλ,
απνδεηθλπφκελε απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζην λνζνθνκείν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
4.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, πνηφηεηαο
θαηά ISO 9001:2015, πεξηβάιινληνο θαηά ISO 14001:2015 θαη πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά OHSAS 18001:2007 ή ISO
45001:2018, ηνπιάρηζηνλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ζρεηηθά ζε ηζρχ
πηζηνπνηεηηθά κε ρξφλν αλαλέσζεο ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ
πξνζθνξά κε πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γηα ηα σο άλσ (εκπεηξία) ζα πξνζθνκηζζνύλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
4.

ΒΑΡΓΙΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε βάξδηεο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.η.ι., απαηηείηαη ε ελζσκάησζε έσο 310
νθηάσξσλ (8h) βαξδηψλ ζην ζρεηηθφ πξφγξακκα βαξδηψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Σν ηίκεκα αθνξά ην ζύλνιν ησλ βαξδηώλ (310) νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζε ηίκεκα αλά βάξδηα (από ην ζπλνιηθό
ηίκεκα) ην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνύ ελδηαθεξνκέλνπ ρσξίο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ή
παξεθθιίζεηο. Θα αλαγξαθεί επί πνηλή απνθιεηζκνύ ην ηίκεκα ηεο βάξδηαο αλεμάξηεηα πξσηλώλ, απνγεπκάησλ,
λπρηεξηλώλ βαξδηώλ, αββαηνθύξηαθσλ θαη αξγηώλ.
Γεληθά, απηέο ζα επηκεξίδνληαη κεηαμχ πξσηλψλ, απνγεπκάησλ θαη λπρηεξηλψλ βαξδηψλ. Ο αθξηβήο επηκεξηζκφο
ησλ βαξδηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ λσξίηεξα, απνζηέιινληάο ηεο ην Πξφγξακκα Βαξδηψλ, θαη ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε αθελφο λα
ππάξρεη κηα θαηά ην δπλαηφ ηζνθαηαλνκή κεηαμχ ησλ βαξδηψλ (πξσηλψλ, απνγεπκαηηλψλ, λπρηεξηλψλ, αββαηνθχξηαθσλ
θ.ιπ.), αιιά κε βέβαηεο θάπνηεο κηθξέο απνθιίζεηο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ βαξδηψλ αλά κήλα (ιφγσ πηζαλψλ αζζελεηψλ,
αδεηψλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ.). ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα (8h) παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηε λπρηεξηλή βάξδηα ζα είλαη απφ ψξα 23:00 έσο ψξα 7:00, θαηά ηελ
απνγεπκαηηλή βάξδηα απφ ψξα 15:00 έσο ψξα 23:00 θαη θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα απφ ψξα 07:00 έσο 15:00. Καηά ηα ελ
ιφγσ δηαζηήκαηα απαηηείηαη απαξαηηήησο ζπλερήο θπζηθή παξνπζία ειεθηξνηερλίηε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην Ννζνθνκείν.
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4.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάιπςεο βαξδηψλ κε απαζρφιεζε κε άηνκα
πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα πξναλαθεξζέληα πξνζφληα θαη ζα εθηεινχλ βάξδηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππάξρνλ
κφληκν πξνζσπηθφ ειεθηξνιφγσλ πνπ ππεξεηεί ζην Ννζνθνκείν.
2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Δπίζεο ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ σξαξίσλ θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ζπληήξεζεο, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
3. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ιακβάλεη γλψζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, ην νπνίν ζα ηνπ θνηλνπνηείηαη κε
FAX ή ειεθηξνληθά, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ,
ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα θξνληίδεη λα ηνλ αληηθαζηζηά, θαιχπηνληαο ηε βάξδηα κε άιινλ εξγαδφκελν κε ηνπιάρηζηνλ
ηα ίδηα πξνζφληα θαη ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηελ νξηδφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο.
4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκπιεξψλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε Βηβιίν πκβάλησλ, γηα
λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο βιάβεο ηνπ Ννζνθνκείνπ νη ζπλάδειθνί ηνπ ηεο επφκελεο βάξδηαο.
5. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ησλ εγθεθξηκέλσλ
Δζληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΣΔΔ, ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο

Χθέιεηαο.
Με ηνλ φξν Πξνιεπηηθή πληήξεζε ελλνείηαη ν ζε ηαθηά δηαζηήκαηα πεξηνδηθφο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, ε
ζχζθημε ησλ ειεθηξηθψλ επαθψλ, ε έγθαηξε αιιαγή θζαξκέλσλ ή δπζιεηηνπξγηθψλ εμαξηεκάησλ, νη κεηξήζεηο θαη
ξπζκίζεηο θαζψο θαη θάζε έιεγρνο θαη παξνρή θαηαιιήισλ νδεγηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο, νκαιήο θαη θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, φπσο πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ. ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ζπλελλφεζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ κεγαιχηεξεο έθηαζεο ή αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ζπζηεκάησλ
θαη εμαξηεκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. δηαθνπή
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θ.ιπ. ζε θάπνην ηκήκα ή πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ), ζα εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαθνίλσζε πνπ ζα θαζνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα εθηειείηαη ε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ.
6. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ δελ κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηάο
ηνπ. ε πεξίπησζε θαλνληθήο άδεηαο ή αλάπαπζεο ή αλσηέξαο βίαο (αζζέλεηα θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί απφ άιινλ ειεθηξνιφγν αλάινγσλ πξνζφλησλ κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Απηφ φκσο ζα
δειψλεηαη εγθαίξσο θαη εκπξφζεζκα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
7. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη
επίβιεςεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα έρεη
απνθηεζεί απφ αλάινγεο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζα
ζπλνδεχεηαη κε βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο.
8. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα εθδίδεη πξφγξακκα κε ηηο βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε
ηνπ σξαξίνπ.
9. Πιελ ησλ αλσηέξσ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξνβαίλεη ζε εθηέιεζε κηθξψλ, ή κεγάισλ έξγσλ
εηδηθφηεηαο ειεθηξνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ, εληφο ηνπ νθηαψξνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
10. Ζ Σερληθή Τπεξεζία ζα επζχλεηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ειεθηξνιφγσλ. Σν πξνζσπηθφ
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ βεβαησκέλε ηεηξαεηή εξγαζηαθή εκπεηξία ζε θαηαζθεπή ή
ζπληήξεζε θαη επηηήξεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο αλαιφγσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εκπεηξία απηή ζα
πξέπεη λα απνδεηρζεί κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο.
11. Σα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά, γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ επίβιεςε θαη επηηήξεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν βαξχλνπλ επίζεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη
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γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ, εθηφο αλ νη βιάβεο απηέο πξνθχςνπλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενύηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ κε ηα απαξαίηεηα
εξγαιεία, όξγαλα, ζπζθεπέο, θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαη γεληθά όια ηα απαξαίηεηα κέζα
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία.
12. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ
νηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη πιήξσο θαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηελ ηήξεζε ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θαιή, αζθαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαη γεληθψο ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ησλ ινηπψλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ.
13. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ, φηη ην
Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκά λα ειέγρεη, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηελ
απνρψξεζή ηνπο, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ην
πξνζσπηθφ ηνπ κε άιιν, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν, εληφο 24 σξψλ. Αιινδαπνί
κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα,
αιιά θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.
14. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε ηξίην πξφζσπν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
(ππεξγνιαβία), θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε νηνδήπνηε ηξίην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
15. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη, γηα θάζε έλαλ απφ ην πξνζσπηθφ
ηνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, λα ππνβάιεη ζπλνπηηθφ βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, ζπλνδεπφκελν απφ αθξηβή αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο, απφ ηηο
νπνίεο λα πξνθχπηεη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν ρξφλνο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε
επηβεβαίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη απνδνρήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα.
16. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ην κφληκν πξνζσπηθφ
ειεθηξνιφγσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηηο ινηπέο εηδηθφηεηεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
αξκνληθά κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ πξντζηακέλσλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο.
17. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
18. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο, θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη σο
αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ, ή ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ
επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαζδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην Ννζνθνκείν. Γεληθά, ν ΑΝΑΓΟΥΟ θέξεη
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
19. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη δελ πιεξνί ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ, φπσο έγγξαθεο
παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην ζπληήξεζεο, έγγξαθεο ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο
πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (απνκεηψζεηο), απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή
εμνπιηζκνχ, απαίηεζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ θ.ιπ.. ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ
δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ην Ννζνθνκείν, πξνβιέπεηαη ε θήξπμή ηνπ σο
έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηε ιήςε νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ ή
κε) πνπ ην Ννζνθνκείν ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ θήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
σο έθπησηνπ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο.

Οη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ζην Πξσηνθόιιν ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από:

ΑΔΑ: 653Ρ46904Ν-ΤΥ7



Θεσξεκέλα αληίγξαθα πιεξεμνπζίνπ ή θαηαζηαηηθνύ ή Φ.Δ.Κ. θιπ. όπνπ ξεηά ζα αλαθέξεηαη ε
εμνπζηνδόηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ από ηνλ ππνγξάθνληα.



Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα



Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα



Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 30ε Μαΐνπ 2022 θαη ώξα 14 00κ.κ .
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