ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΤΠΗΡΕΙΑ:

«πληήξεζε

θαη

Αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Κπηηιήλεο».

Aριθμ. Μελζτης : 12/2019
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CPV 50750000-7

επηζθεπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΤΠΗΡΕΙΑ:

«πληήξεζε

θαη

επηζθεπή

Αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Κπηηιελεο».

Aριθμ. Μελζτης : 12 /2019

Σεχνική Ζκθεση- Προδιαγραφζς

1. ΓΔΛΗΘΑ
Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε ππεξεζία: «πληήξεζε θαη επηζθεπή Αλειθπζηήξσλ
Γήκνπ Κπηηιήλεο ε νπνία ζα εθηειεζηεί ζηα Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα Κπηηιήλεο θαη
Πισκαξίνπ».
Πξνηείλεηαη σο ηξόπνο εθηέιεζεο ε απ΄επζείαο αλάζεζε.
2. ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Δηδηθόηεξα, ε αλσηέξσ αλαθεξόκελε εξγαζία γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ:
Γηα όινπο ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο ε ζπληήξεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ
ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ θαη
κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο, θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ εμαξηεκάησλ ηνπ
αλειθπζηήξα, γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία κπνξεί
λα νδεγεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα εμαηηίαο κηαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη
απνξύζκηζεο ησλ κεραληθώλ ή/θαη ειεθηξηθώλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη ησλ ινηπώλ
εμαξηεκάησλ απηνύ. Πεξηιακβάλεη αθόκε ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κε εμάιεηςε ησλ βιαβώλ θαη ησλ
απνξπζκίζεσλ, θαζώο επίζεο ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ιίπαλζε, όπνπ ρξεηάδεηαη, όισλ ησλ
εμαξηεκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ
θαηαζθεπαζηώλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο.
Ζ ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα ηελ νκαιή θαη
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηεο
ΘΤΑ νηθ.Φ.Α/9.2/OIK.28425/2008(ΦΔΘ2604/Β'/22.12.2008) θαη ζα πξέπεη λα γίλεη
απνθιεηζηηθά από ζπλεξγείν ζπληήξεζεο, ην νπνίν ζα έρεη ηελ απαηηνύκελε από ηελ
παξαπάλσ ΘΤΑ άδεηα ζπληεξεηή θαζώο θαη ηα θαηάιιεια όξγαλα, κέζα θαη
πξνζσπηθό. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά ηεο ώξαο ή όζν πεξηζζόηεξν απαηηεζεί θαηά ηελ
θξίζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη ν
ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπο επηβιέπνπλ αλ εμαληιείηαη ην
παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα από ην πξνζσπηθό ηνπ ελ ιόγσ ζπλεξγείνπ.

Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο παξίζηαηαη θαη ελεκεξώλεη ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο απνθαηάζηαζεο ζνβαξώλ βιαβώλ, αληηθαηάζηαζεο θαη αιιαγήο
εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αλειθπζηήξα. Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο νθείιεη λα
παξίζηαηαη θαηά ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ελόο αλειθπζηήξα θαη λα ζπλδξάκεη ζηε
δηεμαγσγή ηνπ.
Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα παξίζηαηαη κεηά από έγγξαθε θιήζε ηνπ θαηά
ηε δηελέξγεηα έθηαθησλ ειέγρσλ ζηα πιαίζηα θαηαγγειηώλ ή αηπρεκάησλ. Οη ππεξεζίεο
πνπ παξέρεη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, δελ επηθέξνπλ θακία νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ζηνλ ηδηνθηήηε ή ην δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
αλειθπζηήξαο.
Δπίζεο ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο κεξηκλά θαη ελεκεξώλεη ηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή
ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπο γηα ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ,
ζύκθσλα πάληα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ
αλειθπζηήξα. Δηδηθόηεξα, ζηε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο
εθπξόζσπνο ηνπο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεύζπλνπ ζπληεξεηή γηα
επηζθεπέο ή ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ ζηνλ αλειθπζηήξα θαη πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ, απηόο ππνρξενύηαη λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ
αλειθπζηήξα θαη ηαπηόρξνλα λα ελεκεξώζεη, αηηηνινγώληαο γηα ηε δηαθνπή, ηνλ
παξαπάλσ ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο.
3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
εκεία ειέγρνπ :
 Φξεάηηα κεξηθώο θιεηζηό ή θιεηζηό κε πιέγκα: εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 :
6&7
 Δπηζθαιήο θιεηδαξηέο ζπξώλ θξέαηνο. Πεξηγξαθή: ε αλειθπζηήξεο κε
ρεηξνθίλεηεο ζύξεο θξέαηνο (όρη απηόκαηεο) νη θιεηδαξηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ
κεραληθή εμαθξίβσζε ηεο θιεηζηήο ζέζεο θαη ειεθηξηθέο
 επαθέο (πξνκαλδάισζε). εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 31
 Θάιακνο ρσξίο πόξηεο: Πεξηγξαθή: Οη ζάιακνη ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα
θέξνπλ ζύξεο ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:
Ο αλειθπζηήξαο έρεη ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 0,7 m/sec.
Όπνπ κε ηελ είζνδν επηβάηε ζην ζάιακν δελ δηαθόπηνληαη νη εμσηεξηθνί ρεηξηζκνί.
Δηδηθά γηα αλειθπζηήξεο κε επηθάλεηα ζαιάκνπ κηθξόηεξε από 0,6 η.κ. (έσο 2
αηόκσλ) εάλ δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ε ύπαξμε ζπξώλ, δύλαηαη λα
ζπζηήλεηαη ε ρξήζε θσηνθύηηαξσλ θαηαλεκεκέλσλ θαζ’ ύςνο ηεο εηζόδνπ ζην
ζάιακν. εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 40
 ’Έιιεηςε ή αλεπαξθήο θσηηζκόο θηλδύλνπ ζην ζάιακν εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ
81.80 : 46
 Έιιεηςε ή αθαηαιιειόηεηα ζπζθεπήο αξπάγεο θαη πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο.
εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 50
 ’Έιιεηςε ή αλεπαξθέο ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 :71
 ύζηεκα ηζνζηάζκηζεο ζηνπο νξόθνπο εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 3
 Αλεπαξθείο ρώξνη πξνζηαζίαο ζηελ άλσ θαη θάησ απόιεμε θξέαηνο εκείν
πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 14
 Αλεπαξθέο κήθνο πνδηάο» πξνζηαζίαο ζαιάκνπ: Πεξηγξαθή: Θάζε θαηώθιη
ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε πξνζηαηεπηηθό πνδηώλ, θαηάιιεισλ
δηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπήο. εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 39
 Έιιεηςε ή αλεπαξθέο θηγθιίδσκα ζηε ζηέγε ηνπ Θαιάκνπ. εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ
ΔΛ 81.80 : 43












’Έιιεηςε ή αλεπαξθήο δηαθόπηεο ειέγρνπ ραιάξσζεο ζπξκαηόζρνηλνπ ζηελ
ηξνραιία
ηάλπζε ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο:
Πεξηγξαθή: πζηήλεηαη, ε ηάλπζε ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ λα επηηπγράλεηαη κε
βάξνο, θαη όρη ειαηήξην, θαη λα ειέγρεηαη κέζσ δηαθόπηε, ν νπνίνο λα
ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε ραιάξσζεο ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ. εκείν πξνηύπνπ
ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80: 51
’Έιιεηςε πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππεξ −ηάρπλζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηελ άλνδν. εκείν
πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 :52
Έιιεηςε πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο θαη νιίζζεζεο ζε πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο.
εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 :54
Έιιεηςε ή αλεπαξθείο πξνζθξνπζηήξεο (Θαιάκνπ θαη αληίβαξνπ). εκείν
πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80: 56
Κε αλεμάξηεηνη ειεθηξνλόκνη ηζρύνο θαη πεξηνξηζηήξαο ρξόλνπ. εκείν πξνηύπνπ
ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 62&64
Έιιεηςε επηηεξεηή θάζεσλ. εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 69
Έιιεηςε ή αλεπαξθήο ιεηηνπξγία επηζεώξεζεο θαη δηαθόπηεο ηάζεο (ζηνπ) ζηε
ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ. εκείν πξνηύπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 81.80 : 70
Ύπαξμε αληηζηάζκηζεο ηεο αέξγνπ ηζρύνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ
αλειθπζηήξα.

Ζ παξαθνινύζεζε, επίβιεςε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη από επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ. Ζ επηηξνπή ζα ζπληάζζεη
πξσηόθνιιν παξαιαβήο ππεξεζηώλ, κε ην νπνίν ζα εγθξίλνληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη
όια ηα σο άλσ παξαδνηέα θαη ζα αλαθέξνληαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη σο πξνο απηέο. Κε ζπκκόξθσζή ηνπ ζα νδεγεί ζε ιύζε
ηεο ζύκβαζεο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κπηηιήλε Γεθέκβξηνο 2019
Ο ΚΔΙΔΣΖΣΖ

ΔΛΣΑ ΔΡΚΟΙΑΟ
ΚΖΥ/ΓΟ ΚΖΥ/ΘΟ Π.Δ.

Κπηηιήλε Γεθέκβξηνο 2019
Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ Σ.Τ.Γ.Ι.

ΤΠΗΡΕΙΑ:

«πληήξεζε

θαη

επηζθεπή

Αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Κπηηιήλεο».

Aριθμ. Μελζτης : 19 /2019

Δνδεικηικός Προϋπολογιζμός (πολσεηής δαπάνη)

ΤΛΟΙΗΘΟ ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ

A/A
1
2

A/A
1
2
3

ΟΚΑΓΑ Α (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΠΙΩΚΑΡΗΟΤ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
49
85,00 €
4.165,00 €
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
900,00
900,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
5.065,00 €
Φ.Π.Α.
861,05 €
ΤΛΟΙΟ
5.926,05 €
ΟΚΑΓΑ Β (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΚΤΣΗΙΖΛΖ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
49
85,00 €
4.165,00 €
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
600,00
600,00€
ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΙΑΓΗΟΤ
ΘΑΗ ΠΙΖΡΩΖ ΚΔ ΙΑΓΗ
1
500,00
500,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
5.265,00 €
Φ.Π.Α.
895,05 €
ΤΛΟΙΟ
6.160,05 €

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α ΚΑΙ ΟΜΑΓΑ Β :

12.086,10€

* Ως ένα ηεμάτιο νοείηαι η μια ζσνηήρηζη. Το μήνα διενεργούνηαι 2 ζσνηηρήζεις.
.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κπηηιήλε Γεθέκβξηνο 2019
Ο ΚΔΙΔΣΖΣΖ

ΔΛΣΑ ΔΡΚΟΙΑΟ
ΚΖΥ/ΓΟ ΚΖΥ/ΘΟ Π.Δ.

Κπηηιήλε Γεθέκβξηνο 2019
Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ Σ.Τ.Γ.Ι.

ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 2019

A/A
1

ΟΚΑΓΑ Α (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΠΙΩΚΑΡΗΟΤ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
1
85,00 €
85,00
ΑΘΡΟΗΚΑ
85,00
Φ.Π.Α.
14,45
ΤΛΟΙΟ
99,45

€
€
€
€

ΟΚΑΓΑ Β (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΚΤΣΗΙΖΛΖ)
A/A
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
1 ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
1
85,00 €
85,00 €
2 ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΙΑΓΗΟΤ
ΘΑΗ ΠΙΖΡΩΖ ΚΔ ΙΑΓΗ
1
500,00
500,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
585,00 €
Φ.Π.Α.
99,45 €
ΤΛΟΙΟ
684,45 €
ΤΛΟΙΟ ΟΚΑΓΑ Α ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β ΓΗΑ ΣΟ 2019:

783,90€

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 2020

A/A
1
2

ΟΚΑΓΑ Α (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΠΙΩΚΑΡΗΟΤ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
24
85,00 €
2.040,00 €
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
450,00
450,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
2.490,00 €
Φ.Π.Α.
423,30 €
ΤΛΟΙΟ
2.913,30 €

ΟΚΑΓΑ Β (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΚΤΣΗΙΖΛΖ)
A/A
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
1 ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
24
85,00 €
2.040,00 €
2 ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
300,00
300,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
2.340,00 €
Φ.Π.Α.
397,80 €
ΤΛΟΙΟ
2.737,80 €
ΤΛΟΙΟ ΟΚΑΓΑ Α ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β ΓΗΑ ΣΟ 2020:

5.651,10€

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 2021

A/A
1
2

A/A
1
2

ΟΚΑΓΑ Α (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΠΙΩΚΑΡΗΟΤ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
24
85,00 €
2.040,00 €
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
450,00
450,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
2.490,00 €
Φ.Π.Α.
423,30 €
ΤΛΟΙΟ
2.913,30 €
ΟΚΑΓΑ Β (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΚΤΣΗΙΖΛΖ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΛΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
24
85,00 €
2.040,00 €
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
300,00
300,00€
ΑΘΡΟΗΚΑ
2.340,00 €
Φ.Π.Α.
397,80 €
ΤΛΟΙΟ
2.737,80 €

ΤΛΟΙΟ ΟΚΑΓΑ Α ΘΑΗ ΟΚΑΓΑ Β ΓΗΑ ΣΟ 2021:

5.651,10€

ΤΠΗΡΕΙΑ:

«πληήξεζε

θαη

επηζθεπή

Αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Κπηηιήλεο».

Aριθμ. Μελζτης : 19 /2019

σγγραθή σποτρεώζεων

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ
Άρθρο 1ο :
Ανηικείμενο ζσγγραθής
Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε ππεξεζία: «πληήξεζε θαη επηζθεπή Αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Κπηηιήλεο θαη
εηδηθόηεξα ζηα Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα Κπηηιήλεο θαη Πισκαξίνπ».
Ζ παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (.Τ.) αθνξά ζηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο νη νπνίνη, ζε ζπλδπαζκό κε
ηνπο όξνπο ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ ηεο ύκβαζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ζα ηζρύζνπλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ Αλάδνρν.
Οη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο .Τ. ζα έρνπλ
ηελ αθόινπζε ζεκαζία:
• ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟ: Οπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή έλσζε παξόρσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό
θαη ππνβάιιεη Πξνζθνξά.
• .Τ.: Ζ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
• Σ.Σ.Π.: Σν Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
• ΤΚΒΑΖ: Ζ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Αλαδόρνπ πνπ απνηειείηαη από ην
πκθσλεηηθό θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεύρε/Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο πνπ πξνζαξηώληαη ζε απηό. ηελ
παξνύζα ππεξεζία κπνξνύλ λα ππάξρνπλ κέρξη θαη δύν ζπκβάζεηο (κηα γηα θάζε νκάδα) ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξμνπλ δπν αλάδνρνη αλά νκάδα.
• ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ: Ζ παξνρή ππεξεζηώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην
Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο Κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε από ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ Κπηηιήλεο, ηελ νπνία θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο.
• ΑΛΑΓΟΥΟ: Ο δηαγσληδόκελνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί κε ύκβαζε ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο, νη
ηπρόλ λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ, θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνη λα ελεξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ.
• ΑΠΟΓΔΘΣΖ ΣΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Ζ΄ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Ζ΄ ΘΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ο Γήκνο Κπηηιήλεο.
• ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΑΡΥΖ: ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΓΖΚΟΤ ΚΤΣΗΙΖΛΖ.
• ΤΚΒΑΣΗΘΟ ΣΗΚΖΚΑ: Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ πιήξε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ
πξνβιέπνληαη θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, όπσο απνξξένπλ από ηε ύκβαζε.

Άρθρο 2ο: σμβαηικά ηοιτεία ηης Παροτής ηων Τπηρεζιών - ειρά Ηζτύος
Σα νξηδόκελα ζαλ πκβαηηθά Σεύρε/Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο θαη ζηνηρεία ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ κε
βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε απηώλ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμύ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά όξσλ, ε ζεηξά ηζρύνο απηώλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
1. Ζ ύκβαζε,
2. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ,
3. Ζ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ,
4. Σν Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ,
5. Ο Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο,
6. Σν Σηκνιόγην εξγαζηώλ.
Άρθρο 3ο :
σμβαηικά ζηοιτεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Ζ ύκβαζε.
β. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ.
γ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
δ. Ζ παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
Άρθρο 3ο: Δγγύηζη Θαλής Δκηέλεζης
Γελ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ Δξγνδόηε ζρεηηθά κε ηελ θαιή εθηέιεζε
ησλ ππεξεζηώλ θαη γεληθά ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο ζύκθσλα κε ην Λ. 4412/2016.
Άρθρο 4ο: Φόροι - Θραηήζεις - Σέλη - Γαζμοί
Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ,
βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ ηζρύνπλ.
Άρθρο 5ο. Ρήηρες - Θσρώζεις - Θαηαλογιζμοί - Πρόζηιμα - Έκπηωζη Αναδότοσ
Οη ξήηξεο, θπξώζεηο, θαηαινγηζκνί θαη πξόζηηκα πνπ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ζηνλ αλάδνρν θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Αλαδόρνπ σο έθπησηνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη αλεμάξηεηα από ηελ έθπησζε ή όρη ηνπ Αλαδόρνπ ν Γήκνο Ιέζβνπ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα απαίηεζεο - ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία - γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο πνπ ζα
κπνξνύζε λα ππνζηεί από ηελ αληηζπκβαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ή ηελ παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο
ζύκβαζεο.
Άρθρο 6ο: Δκηέλεζη Τπηρεζιών
Ο αλάδνρνο:









Τπνρξενύηαη λα δηαζέζεη όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, πιηθά θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ
πξνζήθνπζα παξνρή ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη επζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη
γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Τπνρξενύηαη λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ όιεο ηηο απαηηνύκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο
δαπάλεο ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθώλ επηβαξύλζεσλ,
θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξύλζεηο, έμνδα κεηαθίλεζεο,
θαη γεληθά θάζε είδνπο απξόβιεπηε δαπάλε θαη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ,
Οθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ εληνιέα.
Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Τπνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηώζεη αδπλακία εθηέιεζεο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ησλ ππεξεζηώλ ηεο
ζύκβαζεο.
Δάλ ε παξνρή ππεξεζηώλ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα
απνθαηαζηήζεη ε λα βειηηώζεη ηα όπνηα ιάζε δηαπηζησζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.



Τπνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηνπ αηηήκαηνο.

Άρθρο 7ο: Δπικοινωνία – Αλληλογραθία
Όιεο νη κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο θαη ηνπ αλαδόρνπ ζπλελλνήζεηο, είηε αθνξνύλ ηελ παξνρή ή αίηεζε
νδεγηώλ ή πξνβνιή δηαθσληώλ, είηε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο.
Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαη δελ δηθαηνύηαη θαλέλαο από ηα
ζπκβαιιόκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν.
Άρθρο 8ο: Περιετόμενο ηιμών
ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο λννύληαη όηη πεξηιακβάλνληαη όιεο γεληθά νη δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ, ειεύζεξσλ από θάζε επηβάξπλζε ζην Γήκν Κπηηιήλεο, όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
Οη ηηκέο θαη ην θπζηθό αληηθείκελν δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα. Σν έξγν ηνπ Αλαδόρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη
εγθξίλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζήο ηνπ από ηελ Αλαζέηνπζα αξρή.
Αλαιπηηθά ν ηξόπνο εθηέιεζεο, παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο ζα πεξηγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε
κεηαμύ Αλαδόρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαδνηέα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα.
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαβνιήο νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε όιε ηελ εξγαζία κεηά από
παξαιαβή νιόθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ (νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο). Δπίζεο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ηκεκαηηθήο πιεξσκήο αλάινγα κε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο.
Σα ηηκνιόγηα ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ. Ζ θαηαβνιή ησλ ακνηβώλ ηνπ
ζα γίλεηαη ζε Δπξώ.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη
από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο θαζώο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξύλεηαη
ν Γήκνο.
Ωο δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο λνείηαη ν ρξόλνο κέρξη ηέινο ηνπ 2021.
Ο θάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη είηε ζε κηα ΟΚΑΓΑ είηε ζην ζύλνιν ηεο εξγαζίαο (θαη ζηηο δύν
ΟΚΑΓΔ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κπηηιήλε Γεθέκβξηνο 2019
Ο ΚΔΙΔΣΖΣΖ

ΔΛΣΑ ΔΡΚΟΙΑΟ
ΚΖΥ/ΓΟ ΚΖΥ/ΘΟ Π.Δ.

Κπηηιήλε Γεθέκβξηνο 2019
Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ Σ.Τ.Γ.Ι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΤΠΗΡΕΙΑ:

«πληήξεζε

θαη

επηζθεπή

Αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Κπηηιήλεο».

Aριθμ. Μελζτης :

/2019

Τιμολόγιο Εργαζιών

ΣΗΚΟΙΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΛ
ΑΡΘΡΟ - 1 ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ:
Ζ ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη:
Σνλ έιεγρν ειεθηξηθώλ θαη κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο, θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ εμαξηεκάησλ ηνπ
αλειθπζηήξα, γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινύο ιεηηνπξγίαο. Πεξηιακβάλεη αθόκε ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κε εμάιεηςε ησλ βιαβώλ θαη ησλ
απνξπζκίζεσλ, θαζώο επίζεο ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ιίπαλζε, όπνπ ρξεηάδεηαη, όισλ ησλ εμαξηεκάησλ
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ
δηαηάμεσλ αζθαιείαο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ πέξαλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
ζπληήξεζεο (βιάβεο) θαζώο θαη ε εηήζηα πηζηνπνίεζε, πιελ ησλ πιηθώλ- αληαιιαθηηθώλ πνπ πιεξώλνληαη
κε ην άξζξν 2
Σιµή ενός ηεµατίοσ: (ογδόνηα πένηε εσρώ) 85,00 €
ΑΡΘΡΟ – 2 ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά- κηθξνϋιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμάιεςε ησλ βιαβώλ πνπ πξνθύπηνπλ
αλάκεζα ζηηο ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα κηθξνϋιηθά ησλ ζπληεξήζεσλ. Ο ζπληεξεηήο
ζα πξέπεη κεηά από εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο λα κεηαβεί άκεζα επηηόπνπ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.
Σιµή απολογιζηικά: (ηεηρακόζια εσρώ) 400,00 €
ΑΡΘΡΟ – 3 ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΙΑΓΗΟΤ ΘΑΗ ΠΙΖΡΩΖ ΚΔ ΙΑΓΗ
Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά- κηθξνϋιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο
δνρείνπ (θαδαληνύ) ιαδηνύ ηνπ αλειθπζηήξα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνύκελν έιαην γηα ηελ
πιήξσζε ηνπ δνρείνπ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε.
Σιµή ενός ηεµατίοσ: (ηεηρακόζια πενήνηα εσρώ) 450,00 €
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«σνηήρηζη και επιζκεσή Ανελκσζηήρων Γήμοσ Ιέζβοσ».
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ΟΚΑΓΑ Α (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΠΙΩΚΑΡΗΟΤ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
49
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
900,00
ΑΘΡΟΗΚΑ
Φ.Π.Α.
ΤΛΟΙΟ
ΟΚΑΓΑ Β (ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ ΚΤΣΗΙΖΛΖ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΟΟΣΖ
ΣΗΚΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΑ
(€)
(ΣΔΚ.)
ΤΛΣΖΡΖΖ ΑΛΔΙΘΤΣΖΡΑ
49
ΤΙΗΘΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ
1
600,00
ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΙΑΓΗΟΤ
1
ΘΑΗ ΠΙΖΡΩΖ ΚΔ ΙΑΓΗ
ΑΘΡΟΗΚΑ
Φ.Π.Α.
ΤΛΟΙΟ

ΓΑΠΑΛΖ
(€)
900,00€

ΓΑΠΑΛΖ
(€)
600,00€

Ο πξνζθέξσλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη είηε ζε κηα ΟΚΑΓΑ είηε ζην ζύλνιν (θαη ζηηο δύν ΟΚΑΓΔ)
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ:

ΟΛΟΚΑΣΔΠΩΛΤΚΟ:

ΤΠΟΓΡΑΦΖ:

