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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
 
Το Επιμελητήριο Ημαθίας  προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να 
υποβάλουν οικονομική προσφορά, μέχρι και την Παρασκευή 23.03.2018, για 
τη συντήρηση των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Κεντρικής 3, 
στη Βέροια, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, προϋπολογιζόμενου κόστους 3.050,40 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει 
τιμής. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1) Θα γίνεται προγραμματισμένη επίσκεψη ελέγχου και τακτική συντήρηση 
ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δύο (2) τουλάχιστον φορές το 
μήνα, όπως απορρέει από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, των δύο (2) 
ανελκυστήρων μεταφοράς προσωπικού, του κτιρίου του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, με σκοπό την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: 

 Έλεγχος και ρύθμιση των ηλεκτρικών, μηχανικών και υδραυλικών 
μερών, για τη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και ιδίως των 
περισσότερο καταπονούμενων μερών (π.χ. των θυρών ορόφων, των 
μηχανισμών κλειδώματος των θυρών, των σιδηροτροχιών, κλπ) 

 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της κανονικής λειτουργίας όλου 
του εξοπλισμού ασφαλείας (μηχανισμός ασφαλείας, σύστημα 
αυτόματου ελέγχου υπερβολικής ταχύτητας, επαφές ασφαλείας κλπ) 

 Έλεγχος της ακεραιότητας των συρματόσχοινων ανάρτησης, των 
τροχαλιών και των συστημάτων πέδησης. 

 Επαλήθευση του επιπέδου μόνωσης των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και 
έλεγχος της ακεραιότητας της γείωσης. 

 Καθαρισμός, λίπανση και ρύθμιση των κινούμενων μερών. 

 Καταγραφή των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων ελέγχου. 
Οι βλάβες και τα συμβάντα επί των ανελκυστήρων με επεξήγηση για 

την αιτία της βλάβης, καθώς και τα μέτρα και τη δαπάνη που χρειάζονται για 
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την αποκατάστασή των , πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο λειτουργίας 
επιθεώρησης. 

 
1i) Οι ως άνω εργασίες, σκοπό έχουν την εξακρίβωση της ασφαλούς 
λειτουργίας των ανελκυστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2604/2008, 
καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου για κάθε 
ανελκυστήρα. 
1ii) Το κόστος αγοράς των υλικών της προληπτικής συντήρησης βαρύνει το 
συντηρητή. 
1iii) Σε περίπτωση βλάβης, το κόστος των ανταλλακτικών δεν 

περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης, ενώ για τα ανταλλακτικά θα 

εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς εξόφλησής τους. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να κάνει τη σχετική έρευνα αγοράς και να προβαίνει στην αγορά 
εκείνων των υλικών που θεωρούνται άκρως απαραίτητα και είναι τα πλέον 
κατάλληλα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης και επισκευής. Σε κάθε 
περίπτωση, η αγορά κάποιου ανταλλακτικού, θα γίνεται μετά από έκθεση του 
συντηρητή και έγκρισή της από την Υπηρεσία. 
1iv) Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του ανελκυστήρα, ο συντηρητής 
υποχρεούται να προσέλθει εντός μίας ώρας από την τηλεφωνική του 
ειδοποίηση, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. 
1v) Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών 
των ανελκυστήρων. 
1vi) Ο ανάδοχος του έργου με δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε 
ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, είτε ατομικού 
είτε ομαδικού, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
2) Η Εταιρεία να διαθέτει : 

 Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, που της παραχωρήθηκε 
από την αρμόδια διεύθυνση, της μόνιμης έδρας του συνεργείου, από 
την οποία να προκύπτει ότι είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς 

 Πιστοποίηση ISO 9001:2008, σε ισχύ, για την εγκατάσταση και 
συντήρηση ανελκυστήρων προσώπων. 
 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή των ως άνω 
εργασιών, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους, να καταθέσετε σχετική 
προσφορά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (2ος όροφος, Κεντρικής 3, 
Βέροια), σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας», έως και την Παρασκευή 23/3/2018 και ώρα 14:00. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει : 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία 

να δηλώνετε ότι: 
• Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας). 
• Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής. 
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2. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου) 
Η οικονομική προσφορά θα αφορά: 
Α) την τιμή συντήρησης σε μηνιαία βάση των δύο ανελκυστήρων, χωρίς ΦΠΑ. 
Β) την συνολική τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
 
3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.  

 
4. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, που της παραχωρήθηκε 

από την αρμόδια διεύθυνση, της μόνιμης έδρας του συνεργείου, από την 
οποία να προκύπτει ότι είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφορά 

 
5. Πιστοποίηση ISO 9001:2008, σε ισχύ, για την εγκατάσταση και συντήρηση 

ανελκυστήρων προσώπων. 
 

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016,  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου   
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Β. Φορολογική ενημερότητα 
 
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα 
 
Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας 
και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της ΔΕ να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης στους 
μετέχοντες. 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ημαθίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.imathiachamber.gr και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Επιμελητηρίου. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ  ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΥΟ (2) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
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