
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Οη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, πνπ πξόθεηηαη λα 
δηελεξγεζεί γηα ηελ αλάδεημε ζπληεξεηή  νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή 
ππνζηήξημε ησλ θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε νθηώ (8) θηίξηα όπνπ ζηεγάδνληαη 
Οξγαληθέο Μνλάδεο ηνπ e-ΕΦΚΑ, γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ηεζζάξσλ κελώλ. Ο δηαγσληζκόο, 
ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ:147 ηεύρνο Α΄) «Δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ» θαη ε αλάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 118 κε κριτήριο τη σσμυερότερη από οικονομική 
άπουη προσυορά βάσει τιμής (ταμηλότερη τιμή). 

Σηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζπληεξεηέο πνπ έρνπλ ηα αθόινπζα 
πξνζόληα: 

1) Είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Αηηηθήο. 
2) Είλαη κέιε ηνπ αληίζηνηρνπ εκπνξνβηνκεραληθνύ ή βηνηερληθνύ επηκειεηεξίνπ. 
3) Έρνπλ εκπεηξία ζηελ ζπληήξεζε κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ, 

ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) εηώλ (απνδεηθλπόκελε κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, όπσο 
βεβαίσζε από άιιε Δεκόζηα Υπεξεζία, πνπ λα βεβαηώλεη γηα αληίζηνηρε εξγαζία). 
Σε αληίζεηε πεξίπησζε, κε απνδεηθλπόκελεο εκπεηξίαο, ζα απνθιείνληαη από ηνλ 
δηαγσληζκό. 

4) Δηαζέηνπλ ζπλεξγείν κε ηερληθό πξνζσπηθό, ν αξηζκόο ηνπ νπνίνπ  ζα εμαζθαιίδεη 
ηελ απξόζθνπηε αληαπόθξηζε ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ  ( κε ειάρηζην αξηζκό 
νρηώ αδεηνύρσλ ςπθηηθώλ  κόληκσλ ζπλεξγαηώλ ) γηα ην ζύλνιν ησλ νκάδσλ 
ζπληήξεζεο. Τν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη εμεηδηθεπκέλν ζε ζπληεξήζεηο 
παξόκνησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα θαηέρεη ηηο απαηηνύκελεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο, 
(εηδηθά γηα ηνπο ςπθηηθνύο ηα πξνζόληα ηνπο ζα θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 87/1996, άξζξν 4 § 4 θαη άξζξν 6 § 1 ) θαη ζα απνηειεί κόληκν 
πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ. Η εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο ζα 
πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε λόκηκα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, ήηνη θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνύ ζεσξεκέλε από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο, θαηαζηάζεηο ΙΚΑ . 

5) Εάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δηαζέηεη θαη άιιν πξόζζεην ηερληθό πξνζσπηθό, όπσο 
Δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο, ή ηερλνιόγνπο κεραληθνύο ΤΕ, ην νπνίν ζα 
απνδεηθλύεηαη από  αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ΙΚΑ, ή Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο, ηόηε 
ην πξνζσπηθό απηό βαζκνινγείηαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα. 

6) Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη, κεηαμύ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ 
θαη πηζηνπνηεηηθό πνηνηηθήο εγγύεζεο ISO 9001 ή άιινπ ηζνδύλακνπ εζληθνύ ή 
Επξσπατθνύ νξγαληζκνύ, πνπ εδξεύεη ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ζα αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ηεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκθεξνηέξσλ πξνζθνξώλ, αμηνινγνύληαη κόλν απηέο, πνπ 
έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζύκθσλεο κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

Η θαηαθύξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ - εληόο ησλ όξσλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 
δηαθήξπμεο - δηαγσληδόκελν, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίλεηαη νηθνλνκνηερληθά σο ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα 
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