
    

 

                       Αγξέλην,   21   επηεκβξένπ 2020 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14448  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ-ΓΙΑΚΡΙΒΩΗ ΒΛΑΒΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΗ ΣΑΗ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έιεγρν-δηαθξέβσζε βιΪβεο-επηζθεπά ζην γεληθό πηλΪθα κΫζεο ηΪζεο, προϋπολογιζμού δαπάνης 
8.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  8.500,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκΪησζε 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. Σν αξηζκ.πξση.14055/14-09-2020  αέηεκα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο   

 14. Σελ αξ.  1387/2020 κε  ΑΓΑ:ΦΦΦΒ46904Μ-ΦΦ8 απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14377/21.09.2020 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 Ϋιεγρν-δηαθξέβσζε βιΪβεο-επηζθεπά ζην γεληθό πηλΪθα κΫζεο ηΪζεο 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 έως ηις 05-10-2020, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       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. Έλεγτο-διακρίβωζη βλάβης-επιζκεσή ζηο γενικό πινάκα μέζης ηάζης, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 8.500,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Έιεγρν-δηαθξέβσζε βιΪβεο-επηζθεπά ηνπ Γεληθνύ Πέλαθα ΜΫζεο ΣΪζεο ηνπ Τπνζηαζκνύ ηνπ Ννζνθνκεένπ 
Αγξηλένπ. 

ε πξνγξακκαηηζκΫλν Ϋιεγρν ηνπ Τπνζηαζκνύ δηαπηζηώζεθε βιΪβε ζηα ΓεληθΪ Πεδέα ΜΫζεο ΣΪζεο απηνύ. Ο 

απνδεύθηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηά Νν2 θαη ν γεησηάο ηνπ κεηαζρεκαηηζηά Νν3 δελ κπνξνύλ λα εθηειΫζνπλ 
πιάξε δηαδηθαζέα απόδεπμεο θαη γεέσζεο αληέζηνηρα, παξνπζηΪδνπλ δπζιεηηνπξγέα θαη ρξάδνπλ επηζθεπάο ά 

αληηθαηΪζηαζεο. 
Ο αλΪδνρνο ζα ειΫγμεη ηελ ιεηηνπξγέα όισλ ησλ δηαθνπηώλ (απνδεύθηεο, γεησηΫο, απηόκαηνη ηζρύνο) ζηα 

ΓΠΜΣ, ζα εθηηκάζεη ηελ αηηέα ησλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη ηελ Ϋθηαζε ηεο πηζαλάο βιΪβεο θαη ζα πξνρσξάζεη ζε 

επέ ηόπνπ επηζθεπά (εθηόο θαη εΪλ ρξάδεη αληηθαηΪζηαζεο) γηα λα παξαδώζεη ηνλ Γεληθό Πέλαθα ΜΫζεο ΣΪζεο 
πιάξε θαη αζθαιά σο Ϋλα εληαέν ιεηηνπξγηθό ζύλνιν κε ηνλ ππόινηπν Τπνζηαζκό. ΤπνρξΫσζε ηνπ αλαδόρνπ 

εέλαη λα ειΫγμεη θαη ηνπο ινηπνύο δηαθόπηεο Μ.Σ. θαη λα θΪλεη ηνπο απαξαέηεηνπο ρεηξηζκνύο ώζηε λα 
δηαπηζησζεέ ε νξζά ιεηηνπξγέα ησλ. Αλ θαηΪ ηνπο παξαπΪλσ ρεηξηζκνύο ζηνλ πέλαθα δηαπηζησζεέ θΪπνηα 

βιΪβε ά δπζιεηηνπξγέα ζε νπνηνδάπνηε ηκάκα ηνπ, ν αλΪδνρνο ππνρξενύηαη λα ηελ επηζθεπΪζεη όπσο θαη 
παξαπΪλσ. Όια ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (εέηε ειεθηξνινγηθΪ, εέηε κεραλνινγηθΪ) ζα πξΫπεη 

λα εέλαη ηνπ έδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ ABB κε ηνλ Γεληθό Πέλαθα, λα εέλαη θαηλνύξγηα θαη γλάζηα. Ο 

αλΪδνρνο θαη ην  πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ θαηΪιιειε ηερληθά θαηΪξηηζε εξγαζηώλ ζε 
Γέθηπα ΜΫζεο ΣΪζεο. Όινη δειαδά νη ηερλέηεο ζα εέλαη θαηΪιιεια αδεηνδνηεκΫλνη γηα ηελ εθηΫιεζε εξγαζηώλ - 

ρεηξηζκώλ ζε εγθαηαζηΪζεηο ΜΫζεο ΣΪζεο θαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο εμ απηώλ (ν επηθεθαιάο) ζα Ϋρεη Ϊδεηα 
ΔγθαηαζηΪηε, Α’ εηδηθόηεηαο, 4εο νκΪδαο. Θα εέλαη εθνδηαζκΫλνη κε όια ηα απαξαέηεηα κΫζα αηνκηθάο 

πξνζηαζέαο θαη εμνπιηζκνύ γηα Τπνζηαζκνύο (πρ γΪληηα πξνζηαζέαο κΫζεο ηΪζεο, γΪληηα πξνζηαζέαο ρακειάο 

ηΪζεο, δνθηκαζηηθό κΫζεο ηΪζεο νπηηθό κεγαιύηεξν από 30KV, κνλσηηθό ηΪπεηα κεγαιύηεξν από 30KV, 
αθόληην απνθόξηηζεο θαηΪιιειν γηα ππνζηαζκνύο κΫζεο ηΪζεο, θξΪλνο θαη κΪζθα πξνζηαζέαο θαηΪιιειν γηα 



ππνζηαζκνύο κΫζεο ηΪζεο, εμσιθΫα θπζηγγέσλ κΫζεο ηΪζεο, πηλαθέδεο αζθαιεέαο, αθόληην δηΪζσζεο, 

κνλσηηθΪ παπνύηζηα, κνλσηηθό ζθακπό κεγαιύηεξν από 30KV, θηι), γηα ηελ αζθαιά δηεθπεξαέσζε ησλ 

εξγαζηώλ. ε πεξέπησζε πνπ πξνρσξάζεη ζε επηζθεπΫο ζηνπο δηαθόπηεο ζα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ γηα ηελ νξζόηεηα ησλ επηζθεπώλ θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό όηη εέλαη εθπαηδεπκΫλνη από 

ηνλ έδην θαηαζθεπαζηηθό νέθν ζηε ιεηηνπξγέα θαη ηελ επηζθεπά ηνπ ελ ιόγσ δηαθνπηηθνύ πιηθνύ.   
ΠΫξαλ ησλ δηαθνπηώλ ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ειΫγμεη ην όξγαλν πξνζηαζέαο (Σ119-ΑΒΒ) ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηά Νν2 θαη ηα αηζζεηάξηα PTC απηνύ θαζώο βγΪδεη ςεπδν - ζπλαγεξκνύο (alarm θαη fault) αλΪ 

ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα. Σν όξγαλν απηό βξέζθεηαη ηνπνζεηεκΫλν πΪλσ ζηνλ κεηαζρεκαηηζηά, νπόηε ζα 
πξΫπεη λα γέλεη δηαθνπά ηεο ηΪζεο ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαξαέηεηεο εξγαζέεο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηά. 
ην ζεκεέν απηό αμέδεη λα ζεκεησζεέ όηη ηα θνξηέα ηνπ κεηαζρεκαηηζηά Νν2 ζα ηξνθνδνηεζνύλ από Ϊιινλ 

κεηαζρεκαηηζηά. Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα κειεηάζεη πιάξσο ηελ δηΪηαμε ηνπ ππνζηαζκνύ θαη λα θΪλεη ηνπο 
απαξαέηεηνπο ρεηξηζκνύο ζηνλ πέλαθα ηεο ΜΫζεο ΣΪζεο θαη ζηα Πεδέα Υακειάο ΣΪζεο ώζηε λα ηξνθνδνηάζεη 

ηα θνξηέα ηνπ κεηαζρεκαηηζηά Νν2 ρσξέο λα δεκηνπξγεζνύλ ηερληθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ πξνβιάκαηα θαη λα 

δηαηεξεζεέ ε αδηΪιεηπηε ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ. 
ηε ζπλΫρεηα αθνύ εμαζθαιέζεη όηη ν κεηαζρεκαηηζηά Νν2 δελ Ϋρεη ξεύκα ζα πξΫπεη λα εηζΫιζεη ζην ρώξν ηνπ 

θαη λα ειΫγμεη ην όξγαλν ζεξκνθξαζέαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηά γηα ηελ νξζά ηνπ ιεηηνπξγέα. Αλ ην όξγαλν Ϋρεη 
ππνζηεέ εθηεηακΫλε βιΪβε θαη ρξάδεη αληηθαηΪζηαζε ηόηε ζα πξΫπεη ν αλΪδνρνο λα πξνβεέ ζηελ πξνκάζεηα θαη 

εγθαηΪζηαζε θαηλνύξγηνπ νξγΪλνπ ηνπ έδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ. ΣΫινο ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα 

εθηειΫζεη θαη ηηο εξγαζέεο κεηαθνξΪο ησλ νξγΪλσλ πξνζηαζέαο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ. Ο αξηζκόο ησλ 
νξγΪλσλ εέλαη ηξέα (3) θαη εέλαη εγθαηαζηεκΫλα Ϋλα ζε θΪζε κεηαζρεκαηηζηά. Θα εγθαηαζηαζνύλ θαη ζα 

ζπλδεζνύλ ειεθηξηθΪ ζε θαηλνύξγην ειεθηξνινγηθό πέλαθα Ϋμσ από ηνλ πεξηθξαγκΫλν ρώξν ηνπ θΪζε 
κεηαζρεκαηηζηά, εθηόο δειαδά από ηελ δώλε ηεο ΜΫζεο ΣΪζεο. Η όδεπζε ησλ θαισδέσλ από ηνλ 

κεηαζρεκαηηζηά ζηνλ ειεθηξνινγηθό πέλαθα ζα γέλεη ζηελ ππΪξρνπζα ειεθηξνινγηθά ζρΪξα πνπ πθέζηαηαη ζε 
θΪζε ρώξν μερσξηζηΪ. Η ζΫζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πέλαθα ζα νξηζηεέ από ηνλ αλΪδνρν Ϋηζη ώζηε λα εέλαη 

πξνζβΪζηκε θαη ιεηηνπξγηθά όζν αθνξΪ γηα ηνλ ρεηξηζκό θαη ηνλ Ϋιεγρν ηνπ νξγΪλνπ. Γηα ηελ παξΪδνζε θαη 

γηα ηελ νξζά ιεηηνπξγέα ησλ νξγΪλσλ, ζα πξΫπεη λα  επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ, λα ειεγρζνύλ θαη ζα 
δνθηκαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηά.  

Η δαπΪλε ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ νινθιάξσζε όισλ ησλ παξαπΪλσ εξγαζηώλ ζα βαξύλνπλ 
ηνλ αλΪδνρν.     

Κύξην κΫιεκα ηνπ αλαδόρνπ εέλαη ε ζσκαηηθά αθεξαηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ θαη ηνπ θνηλνύ, θαζώο θαη ε νκαιά θαη αζθαιάο ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ. Θα πξΫπεη εδώ λα 
ζεκεησζεέ όηη ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηαο ησλ θνξηέσλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηά ζα πξΫπεη νη εξγαζέεο λα ιΪβνπλ ρώξα 

ζε θαηΪιιειε εκΫξα θαη ώξα ώζηε λα κελ παξνπζηαζηεέ πξόβιεκα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ 
Ννζνθνκεένπ. Η Σερληθά Τπεξεζέα θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηα δηΪθνξα ηκάκαηα ηνπ Ννζνθνκεένπ ζα 

ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν ηνλ ρξόλν εθηΫιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ (ελδερνκΫλσο 

θαη Κπξηαθά).          
Δπέ πνηλά απνθιεηζκνύ ζα πξΫπεη λα γέλεη απηνςέα από ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν ζην Ϋξγν κε ζθνπό ηελ 

εθηέκεζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, ε νπνέα ζα απνδεηθλύεηαη κε Ϋγγξαθν από ηελ Σερληθά Τπεξεζέα 
ηνπ Ννζνθνκεένπ κεηΪ ηελ επέζθεςά ηνπ. 

ηνλ θΪθειν πξνζθνξΪο ζα πξνζθνκηζζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθΪ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 θαη ISO 
45001:2018 ηνπ αλαδόρνπ. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξαδώζεη κε ην πΫξαο ησλ Ϊλσζελ ζπληεξάζεσλ θαη εξγαζηώλ αλαιπηηθΪ δειηέα 

Ϋξγνπ. 
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