ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αγξέλην, 17 Μαξηένπ
Αξηζκ. Πξση.4812

2020

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
Γξαθείν
Σαρ. Γ/λζε
Σαρ. Κώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σει.
Fax
E-maill

: Πξνκεζεηώλ
: 3ν ρικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ
: 30100, Αγξίλην
: Γ. Γνύια
: 26413-61233
: 26410-25955
gnaprom@gmail.com

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ,ΔΛΑΙΟΥΡΩΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Πξνκάζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ην κπΪλην θαη ηελ θνπδέλα ηνπ δηακεξέζκαηνο Β4 ηεο νδνύ
ΠαπαζηξΪηνπ 71 ηδηνθηεζέαο ηνπ Ννζνθνκεένπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 260,00 € + Φ.Π.Α.
2. Πξνκάζεηα κέαο θεθαιάο/κνξθνηξνπΫα παικώλ θαη κέαο θεθαιάο/κνξθνηξνπΫα σδηλώλ γηα ηνλ
θαξδηνηνθνγξΪθν Corometrics 171 GE κε sn SAS13110046PA ηεο Μαηεπηηθάο-Γπλαηθνινγηθάο Κιηληθάο,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 1.100,00 € + Φ.Π.Α
3.

Πξνκάζεηα εμαξηεκΪησλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ κόληηνξ B30 GE ησλ Σ.Δ.Π, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο
1.400,00 € + Φ.Π.Α

4.

Δμσηεξηθό ειαηνρξσκαηηζκό (κπαιθόληα) ησλ δύν δηακεξηζκΪησλ Β4 θαη Β5 ηεο νδνύ ΠαπαζηξΪηνπ 71 –
Αγξέλην ηδηνθηεζέαο ηεο Ν. Μ. Αγξηλένπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 500,00 € + Φ.Π.Α

5. ΑπνθαηΪζηαζε βιΪβεο ζην Γέθηπν ΔιΫγρνπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 5.800,00 €
+ Φ.Π.Α
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 9.060,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο
ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο».
5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά
αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν
«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο».
7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»
8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5
ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο
νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο
Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο
νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο
Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο.
12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα
ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο
αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο.
13. Σα αξηζκ.πξση.2247/12-02-2020,4244/06-03-2020,4254/06-03-2020,2346/14-02-2020 θαη 2624/19-022020 αηηάκαηα ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.
14. Σελ αξ. 594 κε ΑΓΑ:ΦΔ4Η46904Μ-ΦΧΚ απόθαζε δΫζκεπζεο δαπΪλεο.
15. Σελ αξηζκ. πξση.4569/12.03.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο
πξνζθνξώλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα πξνκάζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ, πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ, ειαηνρξσκαηηζκόο
δηακεξέζκαηνο θαη απνθαηΪζηαζε βιΪβεο ζην δέθηπν, Ϊθξσο απαξαέηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ,
κΫζσ αλΪξηεζεο ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα
παξαπΪλσ ζρεηηθΪ.
Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έωο ηηο 30-03-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθά
έγγξαθε θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά » ην
ζέκα θαη ν αξηζκόο πξωηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ).
εκεηώλεηαη όηη :
Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ:






ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνέα
πξΫπεη:
Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο
πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη:
αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο
θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν
επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην.
Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα επηπιΫνλ
πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ην κπάλην θαη ηελ θνπδίλα ηνπ δηακεξίζκαηνο Β4 ηεο νδνύ
Παπαζηξάηνπ 71 ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 260,00 € + Φ.Π.Α.

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ην κπΪλην θαη ηελ θνπδέλα ηνπ δηακεξέζκαηνο Β4 ηεο νδνύ
ΠαπαζηξΪηνπ 71 ηδηνθηεζέαο ηνπ Ννζνθνκεένπ:
- Θεξκνζέθσλαο δαπΫδνπ 10 ιέηξσλ (1 ηκρ.)
- Σαπ ½’’ νξεηρ. (4 ηκρ.)
- ΓσληαθΪ δηαθνπηΪθηα ½’Υ1/2’’ (5 ηκρ.)
- ΓσληαθΪ δηαθνπηΪθηα ½’’Υ3/4’’ (1 ηκρ.)
- ΚΪλνπια ½’’ (1 ηκρ.)
- Πξνζζάθεο ½’’ 2εθ. (6 ηκρ.)
- Πξνζζάθεο ½’’ 1,5εθ. (4 ηκρ.)
- Μαζηνέ ½’’ νξεηρ. (5 ηκρ.)
- ΓσληΫο ΜΔΒ ½’’ (2 ηκρ.)
- πηξΪι inox ½’’ 0,70 εθ. (2 ηκρ.)
- ΓηαθνπηΪθη Φ16Υ1/2’’ αξο. αινπκηλένπ (1 ηκρ.)
- ΓσληΪ κε ζηάξηγκα Φ16Υ1/2’’ ζει. αινπκηλένπ (1 ηκρ.)
- σιάλαο αινπκηλένπ Φ16 (2 κΫηξα)
- ΛεθΪλε απιά πέζσ εμαγσγά (1 ηκρ.)
- ΚΪιπκκα ιεθΪλεο (1 ηκρ.)
- ΚαδαλΪθη VALSIR (PERK) (1 ηκρ.)
- Μπαηαξέα κπΪληνπ (FIORE) (1 ηκρ.)
- Μπαηαξέα ληπηάξα γΫθπξα (FIORE) (1 ηκρ.)
- ηθόλη ληπηάξα ζπηξΪι κε κεηαιιηθά νπξΪ (1 ηκρ.)
- Βαιβέδα ληπηάξα απιά (1 ηκρ.)
- πηξΪι inox ½’’ 0,3εθ. (2 ηκρ.)
- πηξΪι inox ½’’ 1,20εθ. (1 ηκρ.)
- ηιηθόλεο WURTH δηΪθαλεο πδξνζαιΪκσλ (2 ηκρ.)
- σιάλα Φ100 (0,50 εθ.)
- ΣΪπα ½’’ νξεηρ. αξζ. (1 ηκρ.)
- Κνύθια θαλΪβη (1 ηκρ.)
- ΣζηκΫλην ιεπθό (5 θηιΪ)
Η πξόζθνξα λα γέλεη γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη όρη κεκνλσκΫλα.
2. Πξνκήζεηα κίαο θεθαιήο/κνξθνηξνπέα παικώλ θαη κίαο θεθαιήο/κνξθνηξνπέα ωδηλώλ γηα
ηνλ θαξδηνηνθνγξάθν Corometrics 171 GE κε sn SAS13110046PA ηεο ΜαηεπηηθήοΓπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 1.100,00 € + Φ.Π.Α
Πξνκάζεηα κέαο θεθαιάο/κνξθνηξνπΫα παικώλ θαη κέαο θεθαιάο/κνξθνηξνπΫα σδηλώλ γηα ηνλ
θαξδηνηνθνγξΪθν Corometrics 171 GE κε sn SAS13110046PA ηεο Μαηεπηηθάο-Γπλαηθνινγηθάο Κιηληθάο. Σα
αλαθεξόκελα εμαξηάκαηα παξνπζηΪδνπλ βιΪβεο από ηελ πνιπρξεζέα. ην παξειζόλ Ϋρνπλ θαηΪ θαηξνύο
επηζθεπαζηεέ σζηόζν δελ θΫξνπλ πιΫνλ Ϊιιε επηζθεπά.
Σα αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ην αλαθεξόκελν κερΪλεκα.
Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη πηζηνπνέεζε γλεζηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν GE ησλ
αληαιιαθηηθώλ ηνπ.
Να θαηαηεζνύλ ηα αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθΪ.
Πξνκήζεηα εμαξηεκάηωλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηωλ κόληηνξ B30 GE ηωλ Σ.Δ.Π, πξνϋπνινγηζκνύ
δαπάλεο 1.400,00 € + Φ.Π.Α
Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη εμαξηεκΪησλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ κόληηνξ B30 GE ησλ Σ.Δ.Π.
Αλαιπηηθόηεξα:
- Αηζζεηάξαο νμπκεηξέαο δαθηύινπ ελειέθσλ ηερλνινγέαο TS (2 ηκρ.)
- Καιώδην νμπκεηξέαο ηεηξΪγσλν βύζκα 3κ. ηερλνινγέαο TS (2 ηκρ.)
- 3/5 πνιηθό θαιώδην ΗΚΓ αζζελνύο (2 ηκρ.)
- 5 πνιηθό ζεη απνιάμεσλ ΗΚΓ (δαγθΪλεο) (2 ηκρ.)
Σα εμαξηάκαηα ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ην αλαθεξόκελν κόληηνξ.
Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη πηζηνπνέεζε γλεζηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν GE ησλ
αληαιιαθηηθώλ ηνπ.
Να θαηαηεζνύλ ηα αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθΪ.
3.

4.

Δμωηεξηθό ειαηνρξωκαηηζκό (κπαιθόληα) ηωλ δύν δηακεξηζκάηωλ Β4 θαη Β5 ηεο νδνύ
Παπαζηξάηνπ 71 – Αγξίλην ηδηνθηεζίαο ηεο Ν. Μ. Αγξηλίνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 500,00 €
+ Φ.Π.Α
Δμσηεξηθό ειαηνρξσκαηηζκό (κπαιθόληα) ησλ δύν δηακεξηζκΪησλ Β4 θαη Β5 ηεο νδνύ ΠαπαζηξΪηνπ 71 –
Αγξέλην ηδηνθηεζέαο ηεο Ν. Μ. Αγξηλένπ, ιόγσ εθκέζζσζεο.
ηα κπαιθόληα (όκνξα) ηεο δπηηθάο πιεπξΪο ησλ δύν δηακεξηζκΪησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ηξέςηκν
θηγθιηδσκΪησλ, αζηΪξσκα, θαη δύν πεξΪζκαηα κπεδ ιαδνκπνγηΪ λεθηηνύ. Μάθνο θηγθιηδσκΪησλ πεξέπνπ
10 κΫηξα. ην ηαβΪλη ησλ δύν κπαιθνληώλ (εθηόο ηεο πξόζνςεο) ζα γέλεη ηξέςηκν θαη δύν πεξΪζκαηα
ιεπθό αθξπιηθό ρξώκα εμσηεξηθνύ ρώξνπ.
ηελ αλαηνιηθά πιεπξΪ ηνπ δηακεξέζκαηνο Β4 ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ηξέςηκν θαη δύν πεξΪζκαηα ιεπθό
αθξπιηθό ρξώκα εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζηα ζηεζαέα θαη ζην ηαβΪλη ηνπ κπαιθνληνύ (εθηόο ηεο πξόζνςεο).
Μάθνο ζηεζαέσλ πεξέπνπ πΫληε κΫηξα.

5. Απνθαηάζηαζε βιάβεο ζην Γίθηπν Διέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο
5.800,00 € + Φ.Π.Α
ΑπνθαηΪζηαζε βιΪβεο ζην Γέθηπν ΔιΫγρνπ ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Αλαιπηηθόηεξα:
Σν δέθηπν ειΫγρνπ ηνπ θηηξένπ εκθαλέδεη εθηεηακΫλε βιΪβε ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό (Η/Τ) θαη ζε ςεθηαθΫο
κνλΪδεο ειεγθηώλ θαη ρξάδεη επηζθεπάο. Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθηηκάζεη ηελ βιΪβε θαη ηελ Ϋθηαζε
απηάο, λα ειΫγμεη δειαδά ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ (Η/Τ) θαη ηνπ δηθηύνπ, λα αληηθαηαζηάζεη
ηηο ελδερόκελεο θαηεζηξακκΫλεο ζπζθεπΫο, λα ειΫγμεη θαη λα αληηθαηαζηάζεη όπνηεο Ϊιιεο ζπζθεπΫο
πηζαλόλ εκθαλέδνπλ πξόβιεκα θαη λα παξαδώζεη ηνλ θεληξηθό ζηαζκό (Η/Τ) θαη ην δέθηπν πιάξε θαη
αζθαιά σο Ϋλα εληαέν ιεηηνπξγηθό ζύλνιν. Όια ηα πιηθΪ/ζπζθεπΫο πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζα πξΫπεη λα
εέλαη απνιύησο ζπκβαηΪ θαη ηνπ ηδένπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ κε ηελ ππΪξρνπζα εγθαηΪζηαζε ά/θαη
ζύκθσλεο κε ηηο πξνηεηλόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηά. Θα πξΫπεη επέζεο λα εέλαη θαηλνύξγηα θαη
ακεηαρεέξηζηα, ηεο έδηαο πνηόηεηαο κε ηα πθηζηΪκελα θαη λα ηπγρΪλνπλ ηθαλνπνηεηηθάο απνδνράο από ηελ
Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζα εέλαη, αθνύ πξώηα απνθαηαζηάζεη ηηο βιΪβεο hardware ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό
(Η/Τ) θαη αληηθαηαζηάζεη ηηο ςεθηαθΫο κνλΪδεο ειΫγρνπ, λα εγθαηαζηάζεη ην εηδηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα
ζηνλ θεληξηθό ζηαζκό (Η/Τ) όπνπ κΫζσ απηνύ επηηπγρΪλεηαη ε επνπηεέα ηνπ ζπζηάκαηνο ξπζκέδνληαο
όιεο ηηο παξακΫηξνπο ηεο εγθαηΪζηαζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο ππΪξρνπζαο ππνδνκάο θαη ηελ
από θαηαζθεπάο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηάκαηνο ξύζκηζε ηεο εγθαηΪζηαζεο. Δπέζεο ζηηο λΫεο ςεθηαθΫο
κνλΪδεο ειΫγρνπ ζα πξΫπεη λα εγθαηαζηαζεέ λΫν ινγηζκηθό Ϋηζη ώζηε λα πινπνηνύληαη θαη λα εθηεινύληαη
ζελΪξηα θαη εληνιΫο ιεηηνπξγέαο από ηηο εηζόδνπο (αηζζεηάξηα, κεηξεηΫο) όπσο ζεξκόκεηξα λεξνύ ά αΫξα,
κεηξεηΫο θαηαλΪισζεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο θιπ, θαη ηηο εμόδνπο όπσο ελεξγνπνέεζε ξειΫ, ηξένδεο βΪλεο
θιπ.
ΤπνρξΫσζε ηνπ αλαδόρνπ εέλαη ν Ϋιεγρνο ζσζηάο ιεηηνπξγέαο ησλ πηλΪθσλ απηνκαηηζκνύ κνλΪδσλ
ειΫγρνπ ζε όια ηα θηέξηα ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Γηα ηελ νκαιά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ ε Σερληθά Τπεξεζέα ζα ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν
ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν εθηΫιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξαδώζεη κε ην πΫξαο ησλ αλσηΫξσ αλαιπηηθΪ δειηέα Ϋξγνπ θαιάο εθηΫιεζεο
εξγαζηώλ.
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑλδξΫαο η. Σζώιεο

