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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να
υποβάλλουν προσφορά σε δύο φακέλους, εκ των οποίων ο εξωτερικός φάκελος θα συμπεριλαμβάνει
τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) και σφραγισμένο ξεχωριστό φάκελο με την
κυρίως προσφορά.












Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω και να προσκομίσει τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, με αντικείμενο την
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού Χαμηλής και
Μέσης Τάσης.
Εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό αποτελούμενο από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ Α’ ή Β’
Τάξης. Τα προηγούμενα θα αποδεικνύονται καταθέτοντας τα αντίγραφα των επαγγελματικών
αδειών του προσωπικού και επικυρωμένη λίστα από επιθεώρηση εργασίας, στην οποία θα πρέπει
να περιλαμβάνονται τα ονόματα των επαγγελματικών αδειών που έχουν κατατεθεί. Επίσης το
προσωπικό που θα πραγματοποιεί τις ηλεκτρολογικές εργασίες, θα πρέπει να διαθέτει άδεια
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από παρόμοια έργα – εργασίες.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές
συνθήκες όλων των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν ως και τα συμβατικά στοιχεία της
αντίστοιχης μελέτης. Γι’ αυτό το λόγο, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ενημέρωσης από την
αρμόδια υπηρεσία, ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν.
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, να εκτελέσει
όλες τις απαιτούμενες εργασίες και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς
κανονισμούς και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο ή δελτία-έντυπα συντήρησης, στα οποία θα
καταγράφονται η τακτική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης (τακτική συντήρηση), η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, τυχόν έκτακτα συμβάντα και
άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο ή τα έντυπα
συντήρησης θα συνυπογράφονται από τον αντιπρόσωπο του αναδόχου, ο οποίος θα εκτελεί τις
εργασίες και τον υπεύθυνο του κτιρίου που βρίσκεται ο Υ/Σ. Αντίγραφο του ημερολογίου ή των
εντύπων θα παραδίδονται στον υπεύθυνο του κτιρίου και θα φυλάσσονται στο χώρο του κτιρίου.
Επίσης ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στον επόπτη της σύμβασης. (Άρθρο 216 του Ν. 4412/2016).
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Να παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από τη λήψη τηλεφωνήματος του πελάτη για βλάβη. Σε
περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα 10 € για κάθε ώρα
καθυστέρησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση που θα
υπογράφει, η δε ρήτρα θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται υπέρ του Δήμου στην επόμενη
πιστοποίηση που θα υποβάλλει.
Σε περίπτωση βλάβης, να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης και να
καταθέτει κατάλογο με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και το κόστος αυτών. Το κόστος των
υλικών που θα προκύψουν δεν θα προεξοφλείται από το Δήμο.
Να πληρώνει με δαπάνες του, το προσωπικό που απασχολεί και το ασφαλιστικό του ταμείο.
Να τηρεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει (άρθρο 72 παρ. β’ του 4412/8-8-2016 ΦΕΚ 147 τεύχος Α’).

Τα υλικά και τα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται στη τιμή της συντήρησης. Όλα τα υλικά που
θα απαιτηθεί αντικατάσταση τους σε περίπτωση βλάβης θα είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση
κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
Νέα Χαλκηδόνα, 28-05-2020
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