
           
           

                          Αγξίλην, 09 Γεθεκβξίνπ 2020 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.18895  

        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    

Σηλέθωνο                  : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΡΓΑΙΔ(3) ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 600,00 € + Φ.Π.Α 
 

2. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο από ην βαθηήξην ηεο ιεγεώλειιαο ζηα δίθηπα λεξνύ 

ρξήζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 4.300,00 € + Φ.Π.Α 
 

3. Έιεγρν, δηαθξίβσζε βιάβεο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θιηλώλ κε ην λνζειεπηηθό 
πξνζσπηθό, προϋπολογιζμού δαπάνης 7.000,00 € + Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  11.900,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Έρνληαο ππόςηλ: 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνύ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση. 16320/22-10-2020, 17585/17-11-2020 θαη 17919/23-11-2020 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ.1683/2020 κε  ΑΓΑ:ΩΣΝ46904Μ-ΝΣ9  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.18702/04.12.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ γηα δηαθνξέο εξγαζίεο(3) ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , 

ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 16-12-2020, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

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

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη :  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Προμήθεια ηηλεθωνικών ζσζκεσών, προϋπολογιζμού δαπάνης 600,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκήζεηα ηξηάληα (30) ελζύξκαησλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ εθ ησλ νπνίσλ νη είθνζη νρηώ (28) λα είλαη 

GIGASET  DA 310 θαη νη δύν (2) GIGASET DA 611 (κε αλαγλώξηζε θιήζεο) ζε άζπξν ή καύξν ρξώκα. 

 
2. Δγκαηάζηαζη ζσζηήμαηος προληπηικής προζηαζίας από ηο βακηήριο ηης λεγεώνελλας ζηα 

δίκησα νερού τρήζης ηοσ Νοζοκομείοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης 4.300,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο απηόκαηεο δνζνιόγεζεο δηαιύκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο (λεξνύ ρξήζεο) ηεο 

Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ από κηθξννξγαληζκνύο θαη εηδηθόηεξα έλαληη ηνπ βαθηεξίνπ ηεο legionella 

pneumophilla. 

Η δνζνιόγεζε ηνπ δηαιύκαηνο ζα γίλεηαη ξνναλαινγηθά ζην εηζεξρόκελν ζην δίθηπν ύδξεπζεο λεξνύ. Δπίζεο, 

ζα γίλεη πξνκήζεηα επαξθνύο πνζόηεηαο δηαιύκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ γηα ηηο αξρηθέο 
ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, θαζώο θαη γηα ην πξώην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δηάιπκα  

ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα δηαηεζεί από ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηόκαηεο δνζνιόγεζεο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ρξήζεο από ηνλ ΔΟΦ θαη λα είλαη 
θαηάιιειν πξνο ρξήζε ζε δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ.   



Α. Σν ζύζηεκα απηόκαηεο δνζνιόγεζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζην πδξνζηάζην ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ 

θαηαζθεπή παξάθακςεο (bypass) κε ηε ρξήζε εμαξηεκάησλ PP-R ζην ζσιήλα εμόδνπ ηνπ πηεζηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο (ζηδεξνζσιήλαο δηαηνκήο DN100). 

Σν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 

a) Έλα παικηθό ξννκεηξεηή δηαηνκήο DN100 θιαληδσηό. Ο ξννκεηξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο 
αθξίβεηαο θαη επαηζζεζίαο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα IEC θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο πξνο ρξήζε ζε θξύν λεξό σο 50ν C, κε 

εγθαηάζηαζε νξηδόληηα, θάζεηε ή επηθιηλή ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο. 

b)Μηα δνζνκεηξηθή αληιία θαηάιιειε γηα ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο πνζόηεηαο δηαιύκαηνο 

ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ ζην δίθηπν. Η αληιία ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή 
δηαθξαγκαηηθή, κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 bar θαη παξνρή κεγαιύηεξε ησλ 3 lt/h ζηε 

κέγηζηε πίεζε. Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθά αλζεθηηθά ζην ρξεζηκνπνηνύκελν 
απνιπκαληηθό δηάιπκα θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηεο ΔΔ.  

Να ζεκεησζεί όηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ήδε ππάξρνπζα αληιία ζηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα κε ηα 
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 

c)Τδξαπιηθά εμαξηήκαηα PVP-R (ζσιελώζεηο, ηαπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν εμάξηεκα απαηηείηαη) γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο παξάθακςεο (bypass), ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ν παικηθόο ξννκεηξεηήο θαη ζα 
παξέρεηαη ην δηάιπκα δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ. Οη ζσιελώζεηο θαη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα δίθηπα ύδξεπζεο, ηνπιάρηζηνλ PN10 θαη λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηα ηζρύνληα πξόηππα ηεο ΔΔ.  

Η δνζνκεηξηθή αληιία ζα ηξνθνδνηείηαη από κηα ζπζθεπαζία 25 kg ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

ρισξίνπ ζε δνρείν κε ειεγρόκελε αζθάιεηα. Γηα ηελ απηόκαηε θαη ξνναλαινγηθή δνζνιόγεζε ηνπ 
ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ, ν παικηθόο ξννκεηξεηήο ζα δηαβηβάδεη θαηάιιειν ζήκα ζηε 

δνζνκεηξηθή αληιία έηζη ώζηε λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνζόηεηα ρεκηθώλ ζην δίθηπν. Η δνζνινγία 
ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ ζην λεξό ηνπ δηθηύνπ (ζπκπιεξσκαηηθό λεξό) ζα πξέπεη 

λα είλαη από 8 έσο 12 gr/m3 εηζεξρόκελνπ λεξνύ ζην δίθηπν. Όια ηα κηθξνϋιηθά θαη αλαιώζηκα πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηήζεη, λα ξπζκίζεη θαη λα παξαδώζεη ζε θαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ην παξαπάλσ ζύζηεκα. Ο 

αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην παξαπάλσ ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγία όηαλ θαη κόλν όηαλ 
δηαπηζηώζεη (κε ηε ρξήζε εηδηθνύ θσηόκεηξνπ) όηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

ρισξίνπ ζην δίθηπν είλαη ε ζύκθσλε κε ηα νξηδόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Β. Γηα ηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ην πξώην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ν 
αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη πνζόηεηα 100 θηιώλ δηαιύκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ 

(ζπζθεπαζία ζε δνρεία ησλ 25 kg).  

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθόινπζα 

(επί πνηλή απνθιεηζκνύ): 

α) Να δηαζέηνπλ ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπο Υεκηθό Μεραληθό ΠΔ ή ΣΔ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε 

ρεκηθνύο θαζαξηζκνύο δηθηύσλ ζέξκαλζεο – λεξνύ. Πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ, ζα θαηαζέζνπλ ζην 
θάθειν ηεο πξνζθνξάο θαηάζηαζε Πξνζσπηθνύ, ζπλνδεπόκελε από ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ζπνπδώλ 

θαη βεβαηώζεηο εκπεηξίαο ηνπ Μεραληθνύ. 

β) Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία ζε εξγαζίεο ρεκηθώλ θαζαξηζκώλ ζε επαγγεικαηηθά δίθηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ θαηάζεζε αλάινγσλ βεβαηώζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο.  

γ) Να θαηαζέζνπλ ηελ άδεηα ρξήζεο από ηνλ ΔΟΦ (αξ.46719) γηα ην δηάιπκα ζηαζεξνπνηεκέλνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

δ) Να έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) αλάινγεο δηαηάμεηο Πξνιεπηηθήο Πξνζηαζίαο Γηθηύνπ 

Ύδξεπζεο από Μηθξννξγαληζκνύο ζε Ννζνθνκεία.  

2) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα δειώζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε, θαηόπηλ απηνςίαο, 
ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην ζύζηεκα, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο απηόλ, ηεο παξνύζαο 

θαηάζηαζεο ησλ εθεί εγθαηαζηάζεσλ θαη όηη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα όιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ κπνξνύλ λα επηδξάζνπλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο ή ζην θόζηνο ηνπο. Η επίζθεςε ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδόρσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε 



απηνςίαο πνπ ζα ρνξεγήζεη ε Σερληθή Τπεξεζία θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά.     

3) Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εθηειεζηνύλ κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, θαηόπηλ έγθξηζεο 
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρύνπζα 

ηερληθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.  

4) Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ώζηε λα 

πξνθιεζεί ε ειάρηζηε δπλαηή όριεζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

θαζώο ζα πξέπεη λα γίλεη νιηθή δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνύ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην 
ιόγν απηό νη εξγαζίεο είλαη πηζαλόηεξν λα εθηειεζηνύλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη ην 

αββαηνθύξηαθν. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ν ρξόλνο ηεο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ν ειάρηζηνο 

δπλαηόο.  

5) Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη ηπρόλ δεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

6) Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζε θαιή ιεηηνπξγία νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) 

εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο. 

7) Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ππεύζπλε 

δήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εηδηθώλ όξσλ, θαη όηη  ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε απηέο.  

8) Η εγγύεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ζηα δύν (2) έηε από ηελ εγθαηάζηαζε. Ο αλάδνρνο 

ζε απηό ην δηάζηεκα ππνρξενύηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ή ησλ 
δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από δπζιεηηνπξγία ησλ εηδώλ (εμαηξείηαη ε θαθή ρξήζε) ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

3. Έλεγτο, διακρίβωζη βλάβης και επιζκεσή ηοσ ζσζηήμαηος επικοινωνίας κλινών με ηο 

νοζηλεσηικό προζωπικό, προϋπολογιζμού δαπάνης 7.000,00 € + Φ.Π.Α 
 

Έιεγρν, δηαθξίβσζε βιάβεο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θιηλώλ κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. 
Ο αλάδνρνο ζα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ ηνπηθώλ ζπζηεκάησλ ζα εθηηκήζεη ηελ αηηία ησλ 

δπζιεηηνπξγηώλ θαη ηελ έθηαζε ησλ βιαβώλ θαη ζα πξνρσξήζεη ζε επί ηόπνπ επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζεο 

ησλ θαηεζηξακκέλσλ ζπζθεπώλ ώζηε λα παξαδώζεη ην θάζε ζύζηεκα πιήξε θαη αζθαιή σο έλα εληαίν 
ιεηηνπξγηθό ζύλνιν κε ην ππόινηπν δίθηπν ηεο θιήζεο αδεξθήο. 

Μηα ελδεηθηηθή ιίζηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε είλαη επηγξακκαηηθά νη 
παξαθάησ: 

- κνλάδα θιήζεο ζε wc, 10ηκρ 

- ρεηξηζηήξην αζζελνύο 6ηκρ, ρεηξηζηήξην αζζελνύο κε κπνπηόλ θιήζεο – κπνπηόλ ειέγρνπ θσηηζκνύ θαη θηο  
απηόκαηεο απνζύκπιεμεο 15πνιηθό, 55ηκρ 

- επεμεξγαζηήο ζαιάκνπ, 10ηκρ 
- θσηηζηηθό δηαδξόκνπ, 7ηκρ 

- ιπρλίεο θσηηζηηθώλ θαηεύζπλζεο, 17ηκρ. 
Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (TELEVIC) 

κε ην ζύζηεκα ηεο θιήζεο λνζειεπηώλ, λα είλαη θαηλνύξγηα θαη γλήζηα. Η δαπάλε ησλ πιηθώλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ επηβαξύλνπλ ησλ αλάδνρν. 
Αθνύ επηζθεπαζηνύλ νη βιάβεο θαη αληηθαηαζηαζνύλ νη ζπζθεπέο, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο θάζε θιηληθήο μερσξηζηά. Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ιόγσ ηεο αδηάιεπηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ θιηληθώλ, νη εξγαζίεο λα ιάβνπλ ρώξα θαηάιιειε εκέξα θαη ώξα ώζηε λα κελ ππάξμεη πξόβιεκα ζηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Η ηερληθή ππεξεζία κεηά από επηθνηλσλία κε ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν 

κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν από ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία κεηά ηελ επίζθεςε. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη 

εξγαζηώλ αλαιπηηθά δειηία έξγνπ. 
                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


