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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ-
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ»  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ) 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδας Καλαμάτας)  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  με  έρευνα αγοράς  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΕΩΣ  ΔΕΥΤΕΡΑ 19-07-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ:14:30  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 0863 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50324200-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 39.680,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 ΕΤΟΣ  
 



 

 2 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ- ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ 
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

25.500,00€  

2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ- ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΚΕΦΙΑΠ 
ΦΙΛΙΤΡΩΝ 

4.100,00€  

3 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2.400,00€  

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 32.000,00€  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 39.680,00€  

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΜΕΡΟΣ Α! 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων & των μηχανημάτων του 
ανωτέρω τμήματος του Νοσοκομείου. 
Στη «Συντήρηση» περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή των 
μηχανημάτων εργασίες (Maintenance Program), συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων για το 
σκοπό αυτό αναλώσιμων υλικών, εξαρτημάτων κ.λ.π. στα τακτά χρονικά διαστήματα που αυτό 
αναφέρει. 
Ως «Επίβλεψη Καλής Λειτουργίας» εννοείται η τακτική επίσκεψη του συνεργείου κατά την 
λειτουργία της εγκατάστασης για επιβεβαίωση της εύρυθμης & ασφαλούς λειτουργίας και 
έγκαιρης αντιμετώπισης όποιων προβλημάτων. 
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι «Εργασίες Επισκευής» των μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις βλάβης. 
 
Τα Μηχανήματα της Εγκατάστασης είναι τα κάτωθι: 
1. ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ, ΤΥΠΟΣ KUPPERBUSCH NEP 600,  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 
2. ΦΡΙΤΕΖΑ, ΤΥΠΟΣ KUPPERBUSCH ΝEF 144, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
3. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΤΥΠΟΣ KUPPERBUSCH ΝES 080, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
4. KOYZINA 4 EΣΤΙΩΝ, ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ, ΤΥΠΟΣ ΝΕΗ 413, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
5. KOYZINA 6 EΣΤΙΩΝ, ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ, ΤΥΠΟΣ ΝΕΗ 613, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
6. ΡΑΒΔΩΤΗ ΠΛΑΚΑ ΕΨΗΣΕΩΣ, ΤΥΠΟΣ KUPPERBUSCH ΝEG 420, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
7. ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ CONVOTHERM AR40, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
8. ΘΑΛΑΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΕΩΣ IRINOX HCR 201-80RA,  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 
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9. MIΞΕΡ ΑΜΑΝΚ 4/30, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
10. ΜΗΧΑΝΗ ΚΙΜΑ GARBY 32, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
11. MHXANH KAΦΕ, ΤΥΠΟΣ  WILBUR CURTIS EMT-3S, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
12. ΦΟΥΡΝΟΣ  KYKΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΣ OLIS CKES21,  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 
13. ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΕΩΣ ΠΑΤΑΤΩΝ - SAMMIC PI 30 – BONZER, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
14. ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ  - SAMMIC - EZ 40, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
15. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 100 LT , ΤΥΠΟΣ 
OLIS - 900 - 94/10 PEI 10 ,  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 
16. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ - TEFCOLD - FR505,  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 
17. ΜΙΞΕΡ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - KENWOOD -  KM 020, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
18. ΜΠΛΕΝΤΕΡ - SANTOS  - SANTOSAFE No 37 4LT, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
19. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ – ΠΙΑΤΩΝ - MEIKO - K 200 KVP, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
20. ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CUTTER & ΛΑΧΑΝΟΚΟΠΤΗΣ 
ROBOT COUPE - R301 D ULTRA, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
21. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - XENEX STEEL, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
22. ΨΥΓΕΙΟ 2 ΘΥΡΩΝ 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - ΤΕΚΑ - NFΕ-1-420, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 
 
Οι υπηρεσίες συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν επίσης: 
      Έλεγχο καλής και ασφαλούς λειτουργίας & συντήρηση στα εξαρτήματα προσαρμογής – 
σύνδεσης των μηχανημάτων στα υφιστάμενα δίκτυα όπως εύκαμπτοι σωλήνες, εξαρτήματα 
νερού, ασφάλειες - ασφαλειοδιακόπτες  κ.λ.π. 
Τις εργασίες αποκατάστασης ενδεχόμενης βλάβης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει 
λίστα των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την αποκατάστασή της. Τα ανταλλακτικά σε 
περίπτωση βλάβης θα βαρύνουν τη Ν.Μ. Καλαμάτας. 
       Έλεγχο καλής λειτουργίας των  ηλεκτρολογικών διατάξεων προστασίας. 
 
2.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για το αναφερόμενο έργο με 
βεβαιωμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, οι δε εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη 
Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος και θα φέρει την πλήρη ευθύνη για 
την εκτέλεση τους. Η συντήρηση θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο συντηρητή σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, τους κανόνες της τέχνης, και 
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με δική του δαπάνη. Ο υπεύθυνος του συνεργείου 
μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, αφού πρώτα ο ανάδοχος 
καταθέσει σχετικό αίτημα στο Νοσοκομείο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και γίνει αυτή 
αποδεκτή. 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 
απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 
καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 
305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως 
αυτή κάθε φορά ισχύει. 
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Ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και 
για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του 
αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν 
υποχρεωθεί το Γ.Ν. Μεσσηνίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το 
Γ.Ν. Μεσσηνίας δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης, όποιων ζημιών 
προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή / 
και ελέγχου των εγκαταστάσεων, στις Η-Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και 
προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση. 
 
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες 
εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων 
αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα 
απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται 
αναλυτικά στα τεχνικά εγχειρίδια καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί, 
αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή, τον συντηρητή ή την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.) 
για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος. 
                     
Ως πλημμελής θα χαρακτηρίζεται η εκτέλεση των υποχρεώσεων του κατά την οποία δε θα έχουν 
πραγματοποιηθεί, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τα ανωτέρω και δεν θα έχει κατατεθεί 
υπογεγραμμένο στην Τ.Υ. το σχετικό Δελτίο Επίσκεψης - Συντήρησης. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι των εργοστασίων κατασκευής 
των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης, όπου δε χρησιμοποιούνται υλικά του εμπορίου, 
αυτά θα είναι της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.   
                
3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί: 
 
Α) Την Επιθεώρηση Καλής Λειτουργίας της εγκατάστασης, τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος και 
μετά την ολοκλήρωσή της να καταθέτει δελτίο επίσκεψης με τυχόν παρατηρήσεις στην Τεχνική 
Υπηρεσία. 
Β) Την Προγραμματισμένη Συντήρηση των Μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κάθε μηχανήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Τεχνικό Φυλλάδιο του Κατασκευαστή του 
μηχανήματος. Μετά την ολοκλήρωση της θα καταθέτει δελτίο επίσκεψης με το πρόγραμμα 
συντήρησης που εξετελέσθη και με τις τυχόν παρατηρήσεις, στην Τεχνική Υπηρεσία. 
Γ) Να ανταποκρίνεται άμεσα (εντός πέντε ωρών) σε κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας σε αναγγελία 
βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται άμεσα εκτός από την περίπτωση που 
απαιτούνται εξειδικευμένα ανταλλακτικά που θα πρέπει να παραγγελθούν. Σε αυτή την 
περίπτωση, η παραγγελία θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τον Ανάδοχο (με επίδειξη στην Τ.Υ. της 
σχετικής αλληλογραφίας) και θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια επίσπευσης της 
παραλαβής των. Για επισκευές που απαιτούν πέραν της μίας ημέρας για την αποκατάσταση ο 
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Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Τ.Υ. για την εξέλιξή της. Η επίσκεψη του 
συνεργείου θα πιστοποιείται από τον Τεχνικό της βάρδιας στο υπογεγραμμένο φύλλο επίσκεψης 
του συνεργείου του Αναδόχου. 
 
Δ) Κατά το πέρας της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την όλη εγκατάσταση σε 
καλή κατάσταση (τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση με αυτήν κατά την ανάληψη των καθηκόντων 
του). 
 
Σε κάθε περίπτωση που από υπαιτιότητα, αμέλεια, ολιγωρία ή παραλείψεις του Αναδόχου δεν 
τηρούνται οι ανωτέρω ρητές υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα 
καταπίπτει άμεσα υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική καλής εκτέλεσης αυτού. 
 
 
4. Απαιτούμενα Έγγραφα & Δηλώσεις 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στην Τεχνική Περιγραφή της Προσφοράς τους 
Δήλωση Πλήρους και Ανεπιφύλακτης Συμμόρφωσης με την Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης 
και δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα (μηχανήματα και εργαλεία) για την εκτέλεση 
του εν λόγω έργου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στην Τεχνική Περιγραφή της Προσφοράς τους 
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι «έχουν λάβει πλήρη γνώση της εγκατάστασης 
και των απαιτήσεων του έργου» για το οποίο καταθέτουν προσφορά, ώστε σε καμιά περίπτωση 
να μην εγείρεται επιπλέον απαίτηση λόγω άγνοιας. 
 
Κατά τη φάση της υπογραφής της σύμβασης, ο μειοδότης οφείλει να δηλώσει με Υπεύθυνη 
Δήλωση του το όνομα του υπεύθυνου του συνεργείου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», να καταθέσει την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος αυτού και Υπεύθυνη Δήλωση 
αποδοχής του ρόλου αυτού εκ μέρους του, όπως αυτός περιγράφεται στη Διακήρυξη. 
 
ΜΕΡΟΣ Β! 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 

  
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του χώρου 
πλυντηρίων ιματισμού σε μονάδες του Γ.Ν. Μεσσηνίας. 

 Στη «Συντήρηση» περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή των 
μηχανημάτων εργασίες (Maintenance Program), συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
για το σκοπό αυτό αναλώσιμων υλικών, εξαρτημάτων κ.λ.π. στα τακτά χρονικά διαστήματα 
που αυτό αναφέρει. 

 Ως «Επίβλεψη Καλής Λειτουργίας» εννοείται η τακτική επίσκεψη του συνεργείου κατά την 
λειτουργία της εγκατάστασης για επιβεβαίωση της εύρυθμης & ασφαλούς λειτουργίας 
και έγκαιρης αντιμετώπισης όποιων προβλημάτων. 
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 Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι «Εργασίες Επισκευής» των μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις βλάβης. 

 Η προμήθεια όλων των υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών είναι ευθύνη και 
βαρύνει τον Ανάδοχο  και συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του. 

Οι υπηρεσίες επίβλεψης καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

Έλεγχο καλής και ασφαλούς λειτουργίας & συντήρηση στα εξαρτήματα προσαρμογής – 
σύνδεσης των μηχανημάτων στα υφιστάμενα δίκτυα όπως δικλείδες ατμού, ατμοπαγίδες, 
μειωτές & ασφαλιστικά ατμού, εύκαμπτοι σωλήνες, εξαρτήματα νερού, ασφάλειες - 
ασφαλειοδιακόπτες  κ.λ.π. 

Αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης των ανωτέρω, δαπάνες του Αναδόχου (Υλικά και 
Εργασίες). 

Έλεγχο καλής λειτουργίας των  ηλεκτρολογικών διατάξεων προστασίας. 

 
Πίνακας Εξοπλισμού ανά Φορέα 

 

Α. N. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

PRIMER, LCA-90 M (v), S/N: 82523/2014, 15KW, 240kg/h – 10 bar. 

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

PRIMER, LCA-90 M (v), S/N: 82522/2014, 15KW, 240kg/h – 10 bar. 

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

PRIMER LS-26 PM (v), S/N: 81816/2014, 3KW. 

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

DUBIX de SOUZA FAG 325 FL, 

ELECTROLUX FL330 986231079 S/N: 0244/012437, 32KG, 1500W 

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SABO (στο χώρο των χειρουργείων) 

STEELCO WASHER DISINFECTORS DS 500 SC 

CODE: 9920274 S/N: 1402013J4365/2014, 3,05 KW 

 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

PRIMER DS-35 D PM (v), S/N: 82865/2014, 1,36KW, STEAM CONS.: 89kg/h 

 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

PRIMER DS-35 D PM (v), S/N: 82864/2014, 1,36KW, STEAM CONS.: 89kg/h 

 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

AMERICAN DRYER, 30 Kg/h 

 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) 

PRIMER C 320/50V + PL, S/N: 82524/2014, 1,37KW, STEAM CONS.:8kg/h. 

 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) 

S.E.T.R.I. s.r.l. STIRATRICE POSEIDON 432, S/N: 1108-1A/1998 
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 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ No.1 

PRIMER PRESS PRE-KALM, S/N: 82552/2014, 100W 

 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ No. 2 

PRIMER PRESS PRE-KALM, S/N: 82551/2014, 100W 

 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ No. 3 

AMERICAN LAUNDRY MACHINERY 554, S/N: 295411330799 

 

Β.  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

      1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ IPSO 304 (με ηλεκτρική αντίσταση) 

      2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ IPSO 304 (με ηλεκτρική αντίσταση) 

      3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ IPSO 132.                                                                                                

      4. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ IPSO DR30 (με ηλεκτρική αντίσταση)                                           

      5. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ IPSO DR30 (με ηλεκτρική αντίσταση) 

 
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για το αναφερόμενο έργο με 
βεβαιωμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, οι δε εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη 
υπεύθυνου του συνεργείου, Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος και θα 
φέρει την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεσή τους. Η συντήρηση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο 
συντηρητή σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, τους 
κανόνες της τέχνης, και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με δική του δαπάνη. 
 Ο υπεύθυνος του συνεργείου μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της  
σύμβασης, αφού πρώτα ο ανάδοχος καταθέσει σχετικό αίτημα στο Νοσοκομείο μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά και γίνει αυτή αποδεκτή. 
 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 

απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.                                                                                                                                     

  

             Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, 

για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και 

Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), 

όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.                                                                  

 Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση 

οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή 

παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί το Γ.Ν. Μεσσηνίας να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, 
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συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Γ.Ν. Μεσσηνίας δε φέρει καμία αστική ή άλλη 

ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.      

             Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης, όποιων ζημιών 

προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή / 

και ελέγχου των εγκαταστάσεων, στις Η-Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και 

προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση.                                            

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις 

αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των 

χώρων αυτών, μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης / επισκευής.                          

            Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις εργασίες συντήρησης που 

περιγράφονται αναλυτικά στα τεχνικά εγχειρίδια καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν 

συμπεριληφθεί, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή, τον συντηρητή ή την Τεχνική 

Υπηρεσία για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.  Σε κάθε περίπτωση, τα χρησιμοποιούμενα 

ανταλλακτικά θα είναι των εργοστασίων κατασκευής των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης, 

όπου δε χρησιμοποιούνται υλικά του εμπορίου, αυτά θα είναι της εγκρίσεως της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.                                                                                     

          Ως πλημμελής θα χαρακτηρίζεται η εκτέλεση των υποχρεώσεών του, κατά την οποία δε θα 

έχουν πραγματοποιηθεί, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τα ανωτέρω και δεν θα έχει κατατεθεί 

υπογεγραμμένο στην Τ.Υ. το σχετικό Δελτίο Επίσκεψης – Συντήρησης.                            

3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί: 
 
Α) Την Επιθεώρηση Καλής Λειτουργίας της εγκατάστασης, τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος και 

μετά την ολοκλήρωσή της να καταθέτει δελτίο επίσκεψης με τυχόν παρατηρήσεις στην 
Τεχνική Υπηρεσία. 

Β) Την Προγραμματισμένη Συντήρηση των Μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κάθε μηχανήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Τεχνικό Φυλλάδιο του Κατασκευαστή του 
μηχανήματος. Μετά την ολοκλήρωσή της θα καταθέτει στην Τεχνική Υπηρεσία δελτίο 
επίσκεψης με το πρόγραμμα συντήρησης που θα έχει εκτελεσθεί και με τις τυχόν 
παρατηρήσεις. 

Γ) Να ανταποκρίνεται άμεσα (εντός πέντε ωρών) σε κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας για 
αναγγελλία βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός 
εικοσιτετραώρου από την αναγγελία εκτός από την περίπτωση που απαιτούνται 
εξειδικευμένα ανταλλακτικά που θα πρέπει να παραγγελθούν. Σε αυτή την περίπτωση, η 
παραγγελία θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τον Ανάδοχο (με επίδειξη στην Τ.Υ. της σχετικής 
αλληλογραφίας) και θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια επίσπευσης της 
παραλαβής των. Για επισκευές που απαιτούν πέραν της μίας ημέρας για την αποκατάσταση 
ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Τ.Υ. για την εξέλιξή της. Η επίσκεψη του 
συνεργείου θα πιστοποιείται από τον Τεχνικό της βάρδιας στο υπογεγραμμένο φύλλο 
επίσκεψης του συνεργείου του Αναδόχου. 

Δ) Κατά το πέρας της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την όλη εγκατάσταση 
σε καλή κατάσταση (τουλάχιστον στην ίδια λειτουργική κατάσταση με αυτήν κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων του). 
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Σε κάθε περίπτωση που από υπαιτιότητα, αμέλεια, ολιγωρία ή παραλείψεις του Αναδόχου δεν 
τηρούνται οι ανωτέρω ρητές υποχρεώσεις του, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. 
και σχετική απόφαση Δ.Σ., ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπίπτει άμεσα υπέρ 
του Νοσοκομείου η εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 

 


