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ΠΡΟΣ:   

1. Ως Πίνακας Αποδεκτών 

2. Κάθε Ενδιαφερόμενο 

               

 

             

 

ΘΕΜΑ: Επιθεώρηση και Πιστοποίηση ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λιβαδειάς, από τους αναγνωρισμένους φορείς 

ελέγχου ανελκυστήρων.  

 

      Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, έχοντας υπόψη: 

1. Το με αρ. πρωτ. 10463/2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υποδιευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. 

Λιβαδειάς, σχετικά με Ανανέωση των πιστοποιητικών Περιοδικού Ελέγχου των Ανελκυστήρων του 

Νοσοκομείου. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Την οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο 

«Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4IV. 

4.  Tις διατάξεις τoυ  Ν. 4412/16, ΦΕΚ-147 Α/8-8-16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) “ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-

Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

σας καλεί να υποβάλετε : 

1
ον

 προσφορά, μέσω της διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η 

χαμηλότερη τιμή  και 

2
ο
 Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός εγγραφής στο 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ. ) 

προκειμένου να προβεί σε ενέργειες Επιθεώρησης / Πιστοποίησης Περιοδικού Ελέγχου των Οκτώ 

(8) σε αριθμό  Ανελκυστήρων, από Διαπιστευμένο Οργανισμό  στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ. ) 
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Θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω (3) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 

αφ’ ενός μεν έλεγχοι και οι δοκιμές στα πλαίσια της εξακρίβωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των 

ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και αφ’ ετέρου , θα ακολουθήσει έκδοση  πιστοποιητικού καταλληλότητας , 

εφ’ όσον πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Οργανισμό , 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.:  οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση . 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως έχουμε την οικονομική σας προσφορά μέχρι και την 

10/06/2019 και ώρα 12:00 μ.,, προκειμένου να αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή. 

Οι οικονομικές σας προσφορές,  παρακαλούμε όπως είναι σε  σφραγισμένους φακέλους, όπου θα 

αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για Υπηρεσίες Επιθεώρησης / Πιστοποίησης των 

Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Λιβαδειάς », με   τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.   

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν πέραν  της προαναφερόμενης ημερομηνίας και   ώρας , δεν θα ληφθούν 

υπόψη.   

Ο ανάδοχος μετά την κατακύρωση για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης,  θα πρέπει να προσκομίσει  : 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου  που να προκύπτει 

ότι δεν    έχουν καταδικαστεί για  αδίκημα σχετικό με την  άσκηση της επαγγελματικής  του δραστηριότητας  . 

2.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  

Οι εταιρείες που θα ενδιαφερθούν για τις παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πληρούν τα αναφερόμενα  στις 

ισχύουσες διατάξεις . 

Η πληρωμή του Αναδόχου ,  για τις εν λόγω υπηρεσίες θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών , ο δε Ανάδοχος 

υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

Ο   Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο.   

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» . 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Λιβαδειάς www.levadiahospital.gr  της 5ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) www.dypethessaly.gr (προμήθειες), στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http:www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

                                                                                                  

 

  H Διοικήτρια                                                                                         

του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς 

ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                              

1. TUV AUSTRIA HELLAS  

E mail  info@tuvaustriahellas.gr  

2. ZLIFT 

E mail info@zlift.gr  

3. TUV RHEINLAND  HELLAS A.E. 
E mail tuv@gr.tuv.com  

4. LIFTS TUV HELLAS 

E mail lifts@tuvhellas.gr  

 



ΑΔΑ: 6ΕΗΜ4690ΒΝ-103


		2019-06-04T13:00:59+0300
	Athens




