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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 225/20 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΚΔΡΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ Ρ.Δ.Ξ. ΠΡΝ
ΣΥΟΝ ΡΥΛ Ρ.Δ.Η., ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 60.000,00€ (ΞΙΔΝΛ
ΡΝ ΦΞΑ ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ
ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (Σαμηλόηεπη
Ριμή).
Δίδνο δηαγσληζκνχ

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο

Υξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ
ηζηνζειίδεο ΚΗΜΓΗ –ΓΙΑΤΓΔΙΑΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
(www.gna-gennimatas.gr)

πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά
(Υακειφηεξε Σηκή)
7/8/2020
ώπα 13:00 πμ.

28/7/2020

ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο»
Σφπνο Γηελέξγεηαο

Πεξηγξαθή Καηεγνξίαο

Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Μεζνγείσλ
154, Αζήλα Σ.Κ. 11527
«Παξνρή Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε
Οηθνδνκηθψλ θαη
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζηα
πιαίζηα κεηεγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Π. ζην ρψξν ησλ
Σ.Δ.Ι.» κε (CPV:50710000)
60.000,00€ (πιένλ ηνπ ΦΠΑ) ήηνη
74.400,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ)
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Πημείυζη: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.

Έσονηαρ ςπότη:
1. Σν Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
2. Σν Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/4-04-2005), «Πεξηθεξεηαθή πγθξφηεζε ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, §1α ηνπ Ν.
3527/2007.
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, παξάγξαθνο 7Α θαη 15, παξάγξαθνο 2 ηνπ
Ν.2889/2001, «Βειηίσζε θαη
Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 212/η. Α’) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
5. Σν Ν.3918/11 (ΦΔΚ 31/η. Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Ν. 4412/2016.
6. Σν Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α΄/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
7. Tν αξζ. 4 ηνπ Ν. 4542/2018, ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη:

«Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ
πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε
αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ
Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.»

8. Σελ ππ’ αξ. 15/3-4-2019 Απφθαζε Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Θέκα : 1ν
«Απνδνρή Γσξεάο Κνηλσθεινχο Ιδξχκαηνο Ισάλλε . Λάηζε πξνο ην
Ννζνθνκείν»
9. Σελ ππ’ αξ. 31/8-8-2019 Απφθαζε Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Θέκα : 21ν Έγθξηζε
Πξνκειέηεο (Αξρηηεθηνληθά - ηαηηθά - Ηιεθηξνκεραλνινγηθά θαη
πγθνηλσληαθά) γηα ην έξγν «Αλαδηαξξχζκηζε – Αλαθαίληζε – Δθζπγρξνληζκφο
ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Γ.Ν.Α. Γ. Γελλεκαηάο» ρνξεγίαο
ηνπ Κνηλσθεινχο Ιδξχκαηνο Ισάλλε . Λάηζε.
10. Σελ ππ’ αξ.1/11-2-2020 Απφθαζε Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Θέκα :1ν Έγθξηζε
Μειέηεο Δθαξκνγήο (Αξρηηεθηνληθήο - ηαηηθήο – Η/Μ θαη πγθνηλσληαθήο)
γηα ην έξγν «Αλαδηαξξχζκηζε – Αλαθαίληζε – Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Σκήκαηνο
Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Γ.Ν.Α. Γ. Γελλεκαηάο» ρνξεγίαο ηνπ
Κνηλσθεινχο Ιδξχκαηνο Ισάλλε . Λάηζε.
11. Σελ ππ’αξ.2/25-2-2020 Απφθαζε Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Θέκα 31ν: «Πξαθηηθφ
κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΠ ζηα ΣΔΙ ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ
1»
12. Tελ ππ’. αξηζ. 15ε/7-7-2020/ζ.30ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:Χ6ΔΙ4690ΧΝ-Η1Λ) κε ηελ
νπνία εγθξίζεθαλ:
2
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1) Η ζθνπηκφηεηα «Παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ θαη
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ Σ.Δ.Π. ζην ρψξν ησλ Σ.Δ.Ι. ηνπ Ννζνθνκείνπ».
2) Η ζπλεκκέλε Μειέηε - Σερληθή Πεξηγξαθή γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ
εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα
κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Π. ζην ρψξν ησλ Σ.Δ.Ι. ηνπ
Ννζνθνκείνπ», πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ,
πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%.
3) Η απαηηνχκελε δαπάλε ησλ 60.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% θαη ηελ δηάζεζή ηεο
απφ ηνλ ηαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

4) Η δηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ
«Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ
εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Π. ζην ρψξν
ησλ Σ.Δ.Ι. ηνπ Ννζνθνκείνπ», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, βάζεη
ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), κε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν Γη@χγεηα.
5) Η ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνηεινχκελε απφ ηνπο
εμήο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1) Γεσξγαλά Γήκεηξα, ΠΔ Μεραληθψλ
2) Παπνπιάθνο Γεκήηξηνο, ΠΔ Μεραληθψλ
3) Σαβνπιαξέα Ινπιία, ΣΔ Μεραληθψλ
ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1) Γηαλλφπνπινο Βιαδίκεξνο, ΠΔ Μεραληθψλ
2) Οηθνλφκνπ Ισάλλεο, ΣΔ Μεραληθψλ
3) Νηάθινο Δπζηάζηνο, ΣΔ Μεραληθψλ
6) Η θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηελ Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
(Σκήκα Πξνκεζεηψλ) γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζθέινο (4) ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
13. Σελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ
ζχκθσλα κε ηελ ππ’.αξηζ. 858/16-7-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 6ΥΝΧ4690ΧΝ-69).
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ θαη
3
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Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
Σ.Δ.Π. ζην ρψξν ησλ Σ.Δ.Ι. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε CPV: 50710000, ζπλνιηθή
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 60.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΠΑ, ήηνη 74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά
(Σαμηλόηεπη Ριμή).

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

ΑΟΘΟΝ 1
ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν (θχξην) θάθειν, κε δπν
αληίηππα, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α. Η ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο απηήο.
δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα).
Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) μερσξηζηνί
ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,
«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», αληίζηνηρα. Δθηφο απφ ηηο
αληίζηνηρεο ελδείμεηο θαη νη ηξεηο (3) ελ ιφγσ (ππν)θάθεινη ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 α,1β,1γ,1δ θαη 1ε.
Η ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία εθπξφζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη
δίρσο λα απνζθξαγηζζνχλ.
Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ, βάζεη άξζξνπ 111, παξ. 18,
Ν.4497, σο εμήο:
Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ή δπν ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ
θξίζε ηεο επηηξνπήο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107,παξ.33 ηνπ Ν. 4497.
χκθσλα κε ηνλ λ.4412 άξζξν 102, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα
δεηεζνχλ. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/16.
Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε.
Οη πξνζθνξέο θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα
4
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εθθξάδνληαη ζε επξψ (€). ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ. Απφ ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά
θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή,
ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο
ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
10. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19
11. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
12. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε
Ννκνζεζία.
13. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ /ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 90 παξ 1 Ν.4412/2016.
14. Οη πξνζθνξέο θαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
15. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€) θαη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ
ηηκψλ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο θαη ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε ηηκή κε ηελ νπνία
παξέρνληαλ ζην Ννζνθνκείνπ νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο. ηελ πξνζθεξφκελε
ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε εθηφο ΦΠΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.
Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
16. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19.
17. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
18. Οη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
19. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
20. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε
Ννκνζεζία.
21. Σν λνζνθνκείν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή
5
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δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
22. Ο πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο
απηνχο.
23. Oη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ
απνδεηθηηθά έγγξαθα άξζξν 107 παξ.4 ηνπ Νφκνπ 4497/2017) ζπληάζζνληαη
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην Νφκν
1497/1984 (Α΄’188). Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έγγξαθνπ
θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηελ κνξθή
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγνξψλ.
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ
νπνία έρεη ζπληαζεί ην έγγξαθν ( άξζξν 92 παξ. 4 Ν.4412/16) φπσο ηζρχεη.
24.Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαζνξίδνπλ ηηο
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-ππνςεθίσλ. Γηα ζέκαηα κε
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, Τ.Α.
Κ.Τ.Α. θιπ.) φζν θαη απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ.

ΑΟΘΟΝ 2
ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
1.Η εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα
Ν.Π.Γ.Γ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 200, Ν.4412/2016 θαη ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
2.Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
3.Κξαηήζεηο:
1)Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν
4, Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη).
2)Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
3) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο,
ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ,
6

ΑΔΑ: 6ΨΔΡ4690ΩΝ-Ο0Σ

ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ 969/η.
Β’/22.03.2017).
4) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
5) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Ν.
3580/2007.
6) Δπίζεο, ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά
θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θαη κε
φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ή εηζθνξέο
7) Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
8)Όιεο νη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ.
9) 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ.
(φπσο απηέο ηζρχνπλ).
ΑΟΘΟΝ 3
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Η Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/16. Δπηπξφζζεηα έρεη
αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΓΔΗΑ καθώρ και ζηην ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).

ΑΟΘΟΝ 4
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο νξίδεη ν
Ν.4412/2016(άξζξν 97,παξ.4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ,
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ
ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί φπσο νξίδεη ν Ν.4412/2016
(άξζξν 97,παξ.4).
4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερζεί.
ΑΟΘΟΝ 5
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
χκθσλα κε ηνλ Ν.4412 άξζξν 103, ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή ηα θσηναληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη,
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014), ησλ θάησζη
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο :
Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ
Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ
πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.
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Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε γηα:
1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ Κξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ινπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο
θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα
3)
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο
θπξψζεθε κε ην Ν.2803/2000.
4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο
5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 3691/2008.
6) Παηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4198/2013.
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ
ζε απηφ.
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη:





ε

θπζηθά πξφζσπα
νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ.
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ.
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ
ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο:
8
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 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε
ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο.

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε
δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη
νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.
Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/16,
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ
θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε
απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 6
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ
εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα
κεηεγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Π. ζην ρψξν ησλ Σ.Δ.Ι. ηνπ
Ννζνθνκείνπ:
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ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ
ΡΛΑΙΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
ΜΕΛΕΤΘ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
1.ΓΕΝΙΚΑ
Θ παρακάτω Τεχνικι περιγραφι αφορά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν και
θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν ςτα πλαίςια μετεγκατάςταςθσ και λειτουργίασ
των ΤΕΡ ςτο χϊρο των ΤΕΙ ςτο κτίριο 1 του Νοςοκομείου.
Ο χϊροσ των ΤΕΙ, για τθν μετεγκατάςταςθ των ΤΕΡ χριηει διαμόρφωςθσ με
εκτζλεςθ οικοδομικϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν, για τθν αςφαλι
λειτουργία του.
Οι

επιμζρουσ

καταςκευζσ

κακορίηονται

αναλυτικά

ςτα

ςχζδια.

Οι

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετιςουν τα ςχζδια, τθν παροφςα τεχνικι
περιγραφι και να μεταβοφν ςτον τόπο τον εργαςιϊν, για να ζχουν πλιρθ εικόνα
τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ του χϊρου και να εκτιμιςουν ακριβϊσ τισ εργαςίεσ
που κα πρζπει να γίνουν. Επίςθσ πρζπει να ελεγχκοφν οι επιμζρουσ διαςτάςεισ
των ςχεδίων και να ηθτθκοφν από τθν Τεχνικι Υπθρεςία, όςεσ διευκρινιςεισ
κρίνονται απαραίτθτεσ.
Οι οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ

κατατάςςονται ςτισ

παρακάτω ομάδεσ και πρζπει να εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν περιγραφι που
ακολουκεί, τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.
Οι ςχετικζσ καταςκευζσ κα πρζπει να είναι ζντεχνεσ από κάκε άποψθ,
ολοκλθρωμζνεσ και απόλυτα ζτοιμεσ να παραλθφκοφν για χριςθ.
Τυχόν διαφορζσ που κα προκφψουν ςτισ διαςτάςεισ του χϊρου ι των επιμζρουσ
ςτοιχείων αυτοφ, και οι οποίεσ επθρεάηουν τισ εργαςίεσ κα πρζπει να
ςυηθτθκοφν με τθν Τεχνικι Υπθρεςία.
Οι οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ ςτα πλαίςια
μετεγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των ΤΕΡ ςτο χϊρο των ΤΕΙ ςτο κτίριο 1 του
Νοςοκομείου αναλφονται και περιγράφονται ςτισ παρακάτω ενότθτεσ.
2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΘΣ
Μετά από μελζτθ και ανάλυςθ των αναγκϊν για τθν μετεγκατάςταςθ και
λειτουργία των ΤΕΡ ςτο χϊρο των ΤΕΙ ςτο κτίριο 1 του Νοςοκομείου οι εργαςίεσ
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εςωτερικϊν και εξωτερικϊν διαςκευϊν που πρζπει να γίνουν ςτουσ
υφιςτάμενουσ χϊρουσ είναι οι παρακάτω :


Εςωτερικζσ εξωτερικζσ διαςκευζσ



Κακαιρζςεισ - Αποξθλϊςεισ- Μεταφορζσ



Τοποκζτθςθ νζου δαπζδου PVC



Καταςκευι γυψοςανίδασ (εςωτερικι τοιχοποιία)



Καταςκευι τςιμεντοςανίδασ (εξωτερικι τοιχοποιία)



Καταςκευι ράμπασ ςτθν είςοδο των ΤΕΙ και αποκατάςταςθ
πεηοδρομίων πλθςίον του ΤΕΙ και του χϊρου φφλαξθσ φορείων.



Ρροςτατευτικό κιγκλίδωμα ςτθν νζα ράμπα ειςόδου των ΤΕΙ



Αντικατάςταςθ ψευδοροφισ ορυκτϊν ινϊν



Μεταλλικι καταςκευι ςτιριξθσ εςωτερικισ κφρασ



Μεταλλικι καταςκευι ςτιριξθσ δικτφου αερίων κατά μικοσ των
παρακφρων.



Μεταλλικό ςκίαςτρο με πλζγμα ςκίαςθσ



Θφρεσ εςωτερικζσ νζεσ



Θφρεσ εξωτερικζσ ςυρόμενεσ αλουμινίου με ςίτα για το αίκριο.



Χρωματιςμοί



Ξυλουργικά- Ζπιπλα



Ρροςτατευτικά τοίχου και προςτατευτικζσ γωνιζσ



Σιμανςθ ιατρείων ΤΕΡ και λοιπϊν χϊρων



Υδραυλικά- Αποχζτευςθ



Θλεκτρολογικά (ιςχυρά, αςκενι )



Κάκε άλλθ εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ διαμόρφωςθ του
χϊρου και θ οποία δεν ζχει προβλεφκεί και αναφερκεί ρθτά ςτθν
παροφςα διακιρυξθ.

3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΑΡΟΣΚΟΡΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Θα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να λειτουργοφν με αςφάλεια όλοι οι χϊροι
του ιςογείου όπου κα γίνουν οι εργαςίεσ, και να λειτουργοφν απρόςκοπτα.
Επίςθσ κα διαςφαλίηεται θ κατά το ελάχιςτο δυνατό όχλθςθ των τμθμάτων. Οι
εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται ανά τομζα όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και
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όλεσ τισ ϊρεσ και πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του
Νοςοκομείου.
Επιπλζον κα τθρθκοφν όλεσ οι οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν πρόλθψθ των
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τεχνικά και καταςκευαςτικά
ζργα.
4. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ – ΡΟΣΑΜΟΓΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Θ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τροποποιεί ι προςαρμόηει ςχζδια ι μελζτεσ,
εφόςον οι τροποποιιςεισ ι προςαρμογζσ επιβάλλονται για λόγουσ εμποδίων
που δθμιουργοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ από τυχόν
μικροαλλαγζσ ςε οικοδομικά ι άλλα ςτοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, άλλεσ
ςωλθνϊςεισ, κ.λπ.) ι γενικότερα κατά τθν άποψθ του Αναδόχου κα
ςυντελοφςαν ςτθν αρτιότερθ εκτζλεςθ του ζργου.
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ
Α’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
1.

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ Α



Α1 Χϊροσ για ΘΚΓ



Α2 Καρδιολογικό ιατρείο αναμονι (αςκενείσ ςε monitor για ολιγόωρθ
παρακολοφκθςθ). Σφνδεςθ με εςωτερικι πόρτα με το Α4 ιατρείο.



Α3 και Α4 Καρδιολογικό ιατρείο (ενοποίθςθ των δφο ιατρείων)



Α5 ευματολογικό ιατρείο



Α6 Νεφρολογικό ιατρείο



Α7 Γραφείο Κοινωνικισ Υπθρεςίασ



Α8 Γαςτρεντερολογικό ιατρείο



Α9 Αιματολογικό ιατρείο



Α10 Αποκικθ υγειονομικοφ υλικοφ



Α11 Στάςθ Νοςθλευτϊν ΤΕΡ



Α12 και Α13 Νευρολογικό ιατρείο (ενοποίθςθ των δφο ιατρείων)
Αναμονι νευρολογικϊν ςτο χϊρο ενδιάμεςα των Α11 και Α10



Δίπλα από το Α14 χϊροσ αρχείου και πλθςίον καταςκευι χϊρου
ακακάρτων (μποχοφμ)
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Β1 και Β2 ΩΛ ιατρείο ωσ ζχει



Β3 και Β4 Γνακοχειρουργικό ιατρείο ωσ ζχει



Β5 Ουρολογικό ιατρείο ωσ ζχει



Β6, Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο (ενοποίθςθ των τριϊν ιατρείων)



Αίκουςα χειρουργείου ςτθν υπάρχουςα αίκουςα μικροεπεμβάςεων και
χϊροσ πολυτραυματιϊν ςτθν ανάνθψθ(ενοποίθςθ προκάλαμου με τθν
ανάνθψθ).



Αναμονι χειρουργικοφ ιατρείου ο χϊροσ τθσ γραμματείασ τθσ ΩΛ.
Διαμόρφωςθ χϊρου.



Β9 , Β10 και Β11 Ορκοπεδικά ιατρεία και αίκουςα γφψου ωσ ζχουν.



Χϊροσ αρχείου μετατροπι ςε χϊρο ακακάρτων (μποχοφμ)

ΤΟΜΕΑΣ Γ


Γ1 Ρακολογικά ιατρεία ενοποίθςθ χϊρου.



Γ2 Αναμονι πακολογικϊν ιατρείων διαμόρφωςθ χϊρου και νζασ ειςόδου
των επειγόντων οφκαλμολογικϊν περιςτατικϊν από άλλο διάδρομο.

1. ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ- ΑΡΟΞΘΛΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΕΣ
Οι κακαιρζςεισ και οι αποξθλϊςεισ κα εκτελοφνται από ζμπειρα και ειδικευμζνα
ςυνεργεία εξοπλιςμζνα με όλα τα απαραίτθτα μθχανικά μζςα εργαλεία και
λοιπό βοθκθτικό εξοπλιςμό.
Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα μελετάται θ κατάςταςθ των καταςκευϊν, θ
ζκταςθ, το μζγεκοσ, τα ενςωματωμζνα ςτισ καταςκευζσ δίκτυα, ϊςτε να
εκτιμθκεί θ επιλογι τθσ μεκόδου, των κινδφνων, των μζτρων αςφαλείασ και
προςταςίασ, οι οχλιςεισ, οι τυχόν τροποποιιςεισ των δικτφων, οι τρόποι και οι
τόποι μεταφοράσ των προϊόντων κακαιρζςεων και κατεδαφίςεων.
Θ διάνοιξθ οπϊν κα εκτελείται με προςεκτικά και ςε ςχζςθ με τα γειτονικά
τμιματα του χϊρου ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι φκορζσ ςε αυτά.
Οι αποξθλϊςεισ και οι κακαιρζςεισ κα γίνουν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν
μεταφερκοφν ςκόνεσ ι οςμζσ ςτο υπόλοιπο Νοςοκομείο και οπωςδιποτε
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζψεωσ. Εντόσ του χϊρου όπου κα γίνεται θ
κακαίρεςθ και κακ όλθ τθ διάρκειά τθσ, κα λειτουργεί ανεμιςτιρασ απαγωγισ
ικανισ αναρρόφθςθσ, με εφκαμπτο αγωγό, θ ζξοδοσ του οποίου κα βγαίνει ςτον
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εξωτερικό χϊρο και ςε ςθμείο που δεν κα δθμιουργεί όχλθςθ. Ο ανεμιςτιρασ
κα ζχει φίλτρο ςκόνθσ, το οποίο κα πλζνεται τακτικά, ϊςτε να γίνεται ςωςτι
αναρρόφθςθ. Τον ανεμιςτιρα κα τον διακζςει ο ανάδοχοσ. Τα παραπάνω μζτρα
για τθν αναρρόφθςθ τθσ ςκόνθσ κα λθφκοφν αυςτθρά και απαρζγκλιτα, ϊςτε να
μθν μεταφερκεί ςκόνθ ςε άλλουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου πλθν εκείνων όπου
εκτελοφνται οι εργαςίεσ. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ αυτϊν των μζτρων κα
φζρει ο ανάδοχοσ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ υγεία των
αςκενϊν. Οι παραπάνω οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ κα τθρθκοφν αυςτθρά.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα διακόπτονται οι εργαςίεσ, μζχρι ο ανάδοχοσ να λάβει
τα αρμόηοντα μζτρα.
Κακαιρζςεισ προβλζπονται ςτισ οπτοπλινκοδομζσ και τοιχοδομζσ ξθράσ
δόμθςθσ για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ των μελετϊν. Απαγορεφεται
οιαδιποτε ζςτω και θ ελάχιςτθ επζμβαςθ ςτα ςτοιχεία του Φ.Ο. του κτιρίου,
εκτόσ τθσ διανοίξεωσ των προβλεπόμενων οπϊν των προβλεπόμενων από τισ
μελζτεσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων ςτθν πλάκα οροφισ δϊματοσ και τθν τεχνικι
ζκκεςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα καταβλθκεί ιδιαίτερθ προςοχι
ϊςτε να προκλθκεί θ μικρότερθ δυνατι βλάβθ ςτισ διατθροφμενεσ
οπτοπλινκοδομζσ, οι οποίεσ κα διαχωρίηονται από τισ κατεδαφιηόμενεσ μόνο με
μθχανικζσ κοπζσ.

1.1

Κακαιρζςεισ τοιχοποιιϊν

Θα γίνει κακαίρεςθ τμθματικϊν εςωτερικϊν (μθ φερουςϊν) τοιχοποιιϊν ςτουσ
χϊρουσ : Α3 με το Α4, Α12 με το Α13, Β6, Β7,Β8, προκάλαμοσ αίκουςασ
μικροεπεμβάςεων, ο χϊροσ τθσ γραμματείασ τθσ ΩΛ , Γ1 και Γ2 (βλ. ςχ.
μελζτθσ) .
Οι τοιχοποιίεσ που κα κακαιρεκοφν ςυνολικά είναι τοιχοποιία γυψοςανίδασ
πάχουσ 8cm και μικουσ 50.70m και δρομικι τοιχοποιία πάχουσ 10cm και
μικουσ 4.50m.
-

Α2- Α3 Κ/Δ Αναμονι καρδιολογικοφ (διάνοιξθ τοιχοποιίασ για
δθμιουργία ανοίγματοσ επικοινωνίασ και τοποκζτθςθ εςωτερικισ κφρασ)

-

Α3 και Α4 Καρδιολογικό ιατρείο (ενοποίθςθ των δφο ιατρείων)

-

Α12 και Α13 Νευρολογικό ιατρείο (ενοποίθςθ των δφο ιατρείων)

-

Β6, Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο (ενοποίθςθ των τριϊν ιατρείων)
14
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-

Ρροκάλαμοσ αίκουςασ μικροεπεμβάςεων.

-

Αναμονι χειρουργικοφ ιατρείου ο χϊροσ τθσ γραμματείασ τθσ ΩΛ
κλινικισ.

-

Διάνοιξθ του χϊρου.

Γ1 Ρακολογικά ιατρεία ενοποίθςθ χϊρου.(Κακαιρζςεισ τοιχοποιίασ
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.

-

Γ2 Αναμονι πακολογικϊν ιατρείων διαμόρφωςθ χϊρου με αλλαγι
ειςόδου των επειγόντων οφκαλμολογικϊν από τον άλλο διάδρομο του
Τομζα Γ.

Οι κακαιρζςεισ κα γίνουν βάςθ ςχεδίων τθσ μελζτθσ.
1.2. Κακαιρζςεισ επιςτρϊςεων πλακιδίων τοιχοποιίασ
κα γίνουν ςτο Α12 και Α13 Νευρολογικό ιατρείο, ςτο Α 4 Καρδιολογικό ιατρείο,
ςτο χϊρο ανάπαυςθσ προςωπικοφ του τομζα Γ, ςτο Γ2 Οφκαλμολογικό ιατρείο,
ςτο Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο ςε τμιματα τοιχοποιίασ πάνω από νιπτιρεσ
και νεροχφτεσ κακϊσ και κακαίρεςθ των νιπτιρων.
Οι νιπτιρεσ και οι μπαταρίεσ κα παραδοκοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του
Νοςοκομείου για επανατοποκζτθςθ.
Κακαίρεςθ πλακιδίων δαπζδου ςτα τρία WC κοινοφ.
Επίςθσ κακαίρεςθ πλακιδίων ςτο WC ΑΜΕΑ .
1.3. Επίςθσ κα γίνει κακαίρεςθ δαπζδου ςυνκετικισ φλθσ με (αφαίρεςθ των
υπαρχόντων ςτρωμάτων) ςτο διάδρομο του Β τομζα, ςτο Γ1 Ρακολογικό
ιατρείο, ςτο Α12 Νευρολογικό ιατρείο και ςτo γραφείο προϊςταμζνθσ των ΤΕΙ .
1.4. Θα γίνει αποξιλωςθ επτά (7) κυρϊν μετά καςϊν με προςοχι και κα
παραδοκοφν ςτο Νοςοκομείο για επανατοποκζτθςθ.
1.5. Θα γίνει αποξιλωςθ τριϊν (3) διπλϊν επάλλθλων ξφλινων κουφωμάτων
μετά των υαλοςταςίων τουσ ςτο αίκριο.
Θα γίνει πλιρθσ αποξιλωςθ των παλαιϊν ξφλινων κουφωμάτων μετά των
καςϊν αυτϊν όπου δεν λειτουργοφν και πρόκειται να γίνει εξ’ ολοκλιρου
αντικατάςταςθ αυτϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προςεχτικι αφαίρεςθ των φφλλων,
των πλαιςίων και όποιων άλλων ςτοιχείων του υφιςτάμενου κουφϊματοσ κρικεί
απαιτουμζνθ θ απομάκρυνςι τουσ μετά προςοχισ. Θ αποξιλωςθ κα ξεκινιςει
με αφαίρεςθ πρϊτα των υαλοςταςίων, για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. Εάν
παρατθρθκοφν

μαρμαροποδιζσ

ςπαςμζνεσ

ι

ραγιςμζνεσ

αυτζσ

κα
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αποξθλωκοφν προκειμζνου να αντικαταςτακοφν. Τα άχρθςτα υλικά κα
διακινθκοφν χειροκίνθτα προσ τουσ κάδουσ, με ευκφνθ του Αναδόχου.
1.6.

Κακαιρζςεισ ψευτοδόκαρων και ψευτοκολϊνων από γυψοςανίδα ςτο

διάδρομο του τομζα Β.
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ και τοποκζτθςθσ δαπζδου κα
περιζχουν και τισ απαραίτθτεσ μετακινιςεισ γραφείων, επίπλων, κτλ που
βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ.
Επίςθσ κα υπάρξουν μετακινιςεισ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ και εκτόσ του
κτιρίου 1 για αποκικευςθ κακ υπόδειξθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.
Θα γίνει αποκομιδι όλων των παραπάνω προϊόντων αποξιλωςθσ ςε κάδο και εν
ςυνεχεία κα ακολουκιςει θ απομάκρυνςι τουσ από το Νοςοκομείο.
1.6.

Θα γίνει αποξιλωςθ δφο κακιςμάτων (παγκάκια) που βρίςκονται (αρ.)

τθσ κεντρικισ ειςόδου και τοποκζτθςθ αυτϊν ςε νζα κζςθ.
Το κάκε παγκάκι αποτελείται από μεταλλικζσ βάςεισ, και τρείσ (3) ξφλινουσ
δοκοφσ για το κάκιςμα. Ζλεγχοσ πάκτωςθσ μεταλλικϊν βάςεων ςτο ζδαφοσ.
Επίςθσ αποξιλωςθ ςτακερϊν μεταλλικϊν εμποδίων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων
και κάκετων ςθμάτων ςιμανςθσ.

2. ΔΑΡΕΔΑ
2.1. Θα γίνει τοπικι αποκατάςταςθ κατεςτραμμζνου δαπζδου με νζο ςε όλουσ
τουσ διαδρόμουσ των ΤΕΙ και ςτα ιατρεία όπου ζχουμε κακαιρζςεισ τοιχοποιίασ.
Αντικατάςταςθ δαπζδου ςε όλο το Γ1, Α12, και ςτο γραφείο προϊςταμζνθσ με
νζο.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ αφαίρεςθ των υπαρχόντων ςτρωμάτων δαπζδων,
επίςτρωςθ με αυτοεπιπεδοφμενο υλικό και τοποκζτθςθ νζου δαπζδου.
2.2. Το δάπεδο κα διαςτρωκεί με αυτοεπιπεδοφμενο υλικό, ενδεικτικοφ τφπου
Ultraplan Eco του ενδεικτικοφ οίκου MAPEI, ςε ξθρό, ςυμπαγζσ, κακαρό
υπόςτρωμα ςε μία ςτρϊςθ πάχουσ από 1 ζωσ 10 mm με μεταλλικι ςπάτουλα ι
αντλία κονιαμάτων.
2.3. Επικάλυψθ δαπζδου με PVC πάχουσ 2mm κα γίνει ςτον διάδρομο του
τομζα Β, τα ιατρεία Γ1, Α12, και ςτο γραφείο προϊςταμζνθσ, με κερμοκόλλθςθ
των αρμϊν, ομοιογενοφσ ςφςταςθσ και ενιαίου ςτρϊματοσ, χρωματιςμοφ τθσ
εκλογισ τθσ επίβλεψθσ, που κα ζχουν αντοχι ςε προςβολι από ζλαια, ορυκτά
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ζλαια, λίπθ (γράςο κ.α) οξζα και αλκάλια ακόμθ και ςε πυκνι μορφι,
τοποκετοφμενα ςε επαφι μεταξφ τουσ και επικολλοφμενα με ειδικι κόλλα
νεοπρενικισ βάςθσ, πάνω ςε λείο, επίπεδο, κακαρό.
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ και τοποκζτθςθσ δαπζδου κα
περιζχουν και τισ απαραίτθτεσ μετακινιςεισ, επίπλων (ντουλάπεσ, γραφεία
κρεβάτια), διαφόρων εξαρτθμάτων κτλ που βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ.
2.4. Θα καταςκευαςτεί ειδικά διαμορφωμζνθ υγειονομικι γωνία και ςοβατεπί
100mm ςτθ ςυναρμογι με τθν τοιχοποιία.
2.5. Τοποκζτθςθ αρμοκάλυπτρου αλουμινίου, κατά μικοσ του αρμοφ ςφνδεςθσ
διαφορετικοφ τφπου δαπζδων.

ΜΑΜΑΑ
Αντικατάςταςθ ςπαςμζνου μαρμάρινου ςκαλοπατιοφ ςτθν ζξοδο κινδφνου με
νζο ιδίου τφπου και διαςτάςεων με το υπάρχον.
Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνων πλακϊν επίςτρωςθσ πεηοδρομίου ςτο χϊρο
ειςόδου των νζων ΤΕΡ.

3. ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ
Καταςκευι νζων επιχριςμάτων ςτισ εςωτερικζσ τοιχοποιίεσ, ςτο ιατρείο Α8 και
ςτο Α12, με ςτρϊματα κονιάματοσ υψθλϊν αντοχϊν, αφοφ προθγθκεί ο
επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τοιχοποιίασ από ςακρά ςτρϊματα, ςκόνεσ, λιπαρζσ
ουςίεσ, κτλ.
Θα γίνει κακαίρεςθ των ςακρϊν επιχριςμάτων επί των τοιχοποιιϊν όπου
βρίςκονται τα ξφλινα κουφϊματα με επιμζλεια και απομάκρυνςθ των υλικϊν
κακαίρεςθσ με ςυνεργεία & ευκφνθ του Αναδόχου. Στθ ςυνζχεια κα γίνει
κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ ςε όλθ τθν ζκταςθ αυτισ. Θ αποκατάςταςθ των
επιχριςμάτων τοιχοποιίασ κα γίνει ζωσ και ςε ακτίνα 2,50μ. (περιμετρικά του
κουφϊματοσ) εάν παρατθρθκοφν ςακρά τμιματα κακϊσ και για όποιον άλλο
λόγο κρικεί ότι απαιτείται για τθν ορκι τοποκζτθςθ των κουφωμάτων.

4. ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑ ΞΘΘΣ ΔΟΜΘΣΘΣ
4.1 Καταςκευι εξωτερικισ τοιχοποιίασ από τςιμεντοςανίδα.
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Για τθν κάλυψθ του τμιματοσ του φεγγίτθ κατά μικοσ του αίκριου, κα γίνει
καταςκευι τοιχοποιίασ από πάνελ τςιμεντοςανίδασ, πάχουσ 12,5mm ςε
μεταλλικό ςκελετό. Θ τοιχοποιία κα αφινει άνοιγμα ςτο φψοσ 2,30 ζωσ το
δάπεδο. Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του ςυςτιματοσ τοιχοποιίασ ξθράσ δόμθςθσ, κα
αποτελείται, από ςτρωτιρεσ και ορκοςτάτεσ, πλάτουσ ≥75mm οι οποίοι κα
βιδωκοφν ςε δάπεδο οροφι και ςτα πλαϊνά. Ρριν τθν τοποκζτθςι τουσ κα
παρεμβλθκεί μία αφρϊδθσ θχομονωτικι ταινία ι ακρυλικι μαςτίχθ για τον
περιοριςμό τον θχογεφυρϊν. Οι ορκοςτάτεσ κα τοποκετθκοφν κατακόρυφα
μζςα ςτουσ ςτρωτιρεσ. Θ μζγιςτθ απόςταςθ των ορκοςτατϊν κα είναι 600mm,
ενϊ ςτο ςθμείο του παρακφρου κα πυκνϊςουν. Οι τςιμεντοςανίδεσ κα
βιδωκοφν οριηόντια πάνω ςτον ςκελετό. Θ τοποκζτθςθ των τςιμεντοςανίδων
ςτο άνοιγμα κα πρζπει να γίνει ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απουςία αρμϊν.
Κατά τθν τοποκζτθςθ των φφλλων κα εφαρμόηεται πολυουρεκανικι κόλλα κατά
μικοσ των άκρων τθσ τςιμεντοςανίδασ. Θ εφαρμογι τθσ κόλλασ ςτα άκρα τθσ
τςιμεντοςανίδασ κα πρζπει πάντα να γίνεται πριν το βίδωμα του επόμενου
πανζλου.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία για πλιρθ
τοποκζτθςθ.
4.2 Καταςκευι χωριςμάτων ξθράσ δόμθςθσ από διπλι άνκυγρθ γυψοςανίδα.
Δθμιουργία νζου χϊρου διαλογισ αςκενϊν αρ. τθσ ειςόδου των ΤΕΙ ςτο χϊρο
τθσ αναμονισ (τηαμαρία).
Τα νζα χωρίςματα κα καταςκευαςτοφν με βάςθ τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τθν
τεχνικι περιγραφι και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, με πλιρθ εφαρμογι των
προδιαγραφϊν.
Θα γίνει καταςκευι, επιςκευζσ τοιχοδομϊν ξθράσ δόμθςθσ από διπλι ανκυγρι
γυψοςανίδα πάχουσ 12,5 mm μετά μεταλλικοφ ςκελετοφ ενιςχυμζνου με
γαλβανιηζ προφίλ (ορκοςτάτεσ –ςτρωτιρεσ 50/40/0,6mm)που πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ DIN, ASTM,BS,ISO και CEN, με μόνωςθ ορυκτοβάμβακα ςε
πλάκεσ των 50 kg/m3 και πάχουσ 5 cm.
Οι γυψοςανίδεσ κα ςταματοφν ςε φψοσ 2,20 ι ςτο φψοσ τθσ ψευδοροφισ, και
ςτο τελείωμα τουσ κα τοποκετθκεί γωνία αλουμινίου υπόλευκου χρϊματοσ.
Οι ςτρωτιρεσ (UW 50/40/0,6 mm) κα ςτερεωκοφν ςτο δάπεδο και τθν οροφι
(όχι ςτθν ψευδοροφι) και οι ορκοςτάτεσ (CW 50/40/0,6mm) κα κατανεμθκοφν
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ανά 60cm περίπου, κάκετα ςτουσ ςτρωτιρεσ, διαμορφϊνοντασ τον ενιαίο
ςκελετό.
Οι περιμετρικοί ορκοςτάτεσ και ςτρωτιρεσ κα εφαρμόηουν χωρίσ κενά και κα
ςφραγιςτοφν

με

αφρϊδθ

θχομονωτικό

παρζμβυςμα

ι

κορδόνια

ελαςτοπλαςτικισ ακρυλικισ μαςτίχθσ.
Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι
ςφμφωνα

με

το

νζο

ευρωπαϊκό

πρότυπο

EN

14195:2005/AC:2006,

εξαςφαλίηοντασ ςτακερότθτα, αντοχι, υψθλι ροπι αδρανείασ, καλφτερο
βίδωμα και μακρόχρονθ αντοχι ςτθν οξείδωςθ.
Οι ορκοςτάτεσ επίςθσ κα διακζτουν κυκλικζσ οπζσ ςτθ μζςθ και τισ άκρεσ τουσ,
για εφκολθ και χωρίσ φκορζσ διζλευςθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων και καλωδιϊςεων.
Οι βίδεσ ςτερζωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
DIN18182/T2 και τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ EN ISO 9002, εξαςφαλίηοντασ
αντιςκωριακι προςταςία, αντοχι ςτθν οξείδωςθ, αντοχι ςτισ μθχανικζσ
καταπονιςεισ, διατρθτικι ικανότθτα και εκκεντρότθτα κεφαλισ.
Οι τφποι των βιδϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι: (α) τρυπανόβιδα ΤΒ
(βίδωμα γυψοςανίδασ με μεταλλικό ςκελετό), (β) LB και LN (βίδωμα μεταξφ
μεταλλικϊν προφίλ και εξαρτθμάτων).
Τα πανζλα γυψοςανίδασ (τοποκετθμζνα ζτςι ϊςτε να μθ ςυμπίπτουν ποτζ οι
αρμοί τουσ και ειδικότερα ςτα ανοίγματα οι αρμοί τθσ γυψοςανίδασ δεν κα
είναι ςτθ ςυνζχεια του ανοίγματοσ), κα τοποκετθκοφν με εμφανι τθν πλευρά
ςτθν οποία είναι τυπωμζνα τα λογότυπα τθσ εταιρείασ, ενϊ οι αποςτάςεισ
μεταξφ των βιδϊν ςτερζωςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 20cm.
Στουσ αρμοφσ κα τοποκετθκεί δικτυωτι υαλοταινία, θ οποία κα ςτοκαριςτεί και
κα λειανκεί δυο φορζσ διαδοχικά, ζτςι ϊςτε να ενςωματωκεί ςτο ςτόκο και θ
τελικι επιφάνεια να είναι απολφτωσ επίπεδθ (να ςθμειωκεί ότι ο χρωματιςμόσ
κα αρχίςει μετά τθν πλιρθ ξιρανςθ του υλικοφ πλιρωςθσ των αρμϊν).
Θ καταςκευι των γυψοςανίδων ςε όλα τα ςτάδια κα εκτελεςκεί με εφαρμογι
των προδιαγραφϊν και των τεχνικϊν οδθγιϊν του εργοςταςίου παραγωγισ.
4.3 Καταςκευζσ – επιςκευζσ τοιχοδομϊν, κοφτελα και κολϊνεσ από
γυψοςανίδα
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Θα γίνει καταςκευι ψευτοκολϊνασ- κοφτελα από γυψοςανίδα για τθν κάλυψθ
υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων , Θ/Μ, ι αερίων ςτο διάδρομο Β και όπου αλλοφ
προκφψει ανάγκθ.
Στουσ διαδρόμουσ και τα ιατρεία υπάρχουν κατεςτραμμζνα τμιματα
γυψοςανίδασ τα οποία κα επιςκευαςτοφν και κα χρωματιςκοφν με τθν
κατάλλθλθ προεργαςία.
5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΘΙΞΘΣ ΘΥΩΝ.
Καταςκευι και τοποκζτθςθ μεταλλικισ καταςκευισ για τθν ςτιριξθ τθσ κάςασ πόρτασ για το νζο χϊρο διαλογισ αςκενϊν και για το Γ2 .
Ρροςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν ςτιριξθ τθσ μεταλλικισ καταςκευισ για τθν
ανάρτθςθ τθσ δίφυλλθσ κφρασ.

6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΘΙΞΘΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΘΚΟΣ ΤΩΝ
ΡΑΑΘΥΩΝ
Καταςκευι και τοποκζτθςθ μεταλλικισ καταςκευισ για τθν ςτιριξθ δικτφου
αεριϊν από ςτραντηαριςτό, ενιςχυμζνου τφπου (ψυχρισ ζλαςθσ), διαςτάςεων
120 Χ 30 χιλ. και πάχουσ 1,3 χιλ. και ςτερζωςθ ςτον τοίχο με φλάντηα 12 Χ 5 εκ.
και πάχουσ 5 χιλ.
Τοποκζτθςθ καταςκευισ ςε φψοσ 1.60 από το δάπεδο.
Οι χϊροι τοποκζτθςθσ τθσ μεταλλικισ καταςκευισ είναι τα ιατρεία Α3 –Α4, Α12Α13, Γ1, Γ2, Β6-Β7-Β8 και χϊροσ αναμονισ νευρολογικοφ ιατρείου.

7.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΙΑΣΤΟ
Μεταλλικό Σκίαςτρο για τθν είςοδο των ΤΕΡ το οποίο κα αποτελείται από
ελαφριζσ,

ςυναρμολογοφμενεσ

αλλά

ταυτόχρονα

ιςχυρζσ

Μεταλλικζσ

καταςκευζσ οι οποίεσ παρζχουν θλιοπροςταςία, με υψθλι ςκίαςθ και αςφάλεια
και προςταςία από χαλάηι, χιόνι και βροχι.


Το ςκίαςτρο, κα φζρει ςτατικι μελζτθ θ οποία πιςτοποιεί τθν αντοχι του
ςτεγάςτρου ακόμθ και ςτα 20 εκατοςτά χιονόπτωςθσ κακϊσ και ςε
ιςχυρά φορτία ανζμου που φτάνουν τα 100 Kg/m2.



Ρεριλαμβάνει επιπρόςκετθ, πτυςςόμενθ υποςτφλωςθ χιονιοφ για
ςυνκικεσ βαριάσ χιονόπτωςθσ.
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Πλα τα μεταλλικά μζρθ των ςτεγάςτρων είναι γαλβανιςμζνα εν κερμϊ με
πάχοσ γαλβανίςματοσ 0,75, διαςφαλίηοντασ τθν απόλυτθ αντοχι και τθν
διάρκεια ηωισ.



Οι ςυνδετιρεσ των ςωλινων κα είναι από χυτό κράμα αλουμινίου
παρζχοντασ τθν απαιτοφμενθ ελαςτικότθτα ςτο ςκίαςτρο.



Θ αντιςειςμικι ςυμπεριφορά με τα πλζον επικυμθτά αποτελζςματα.

Ρλζγμα ςκίαςθσ
Υψθλισ πυκνότθτασ φφαςμα από πολυαικυλζνιο, μεγάλθσ αντοχισ το οποίο κα
παρζχει άριςτθ προςταςία από χαλάηι, ιλιο, αζρα και ηζςτθ. Δεν κα ξεκωριάηει
ςτον ιλιο, δεν κα επθρεάηονται οι αρχικζσ του διαςτάςεισ και κα παρζχει πλιρθ
αντικερμικι προςταςία με απορρόφθςθ ζωσ και 96% τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ
και 94% προςταςία ςε UVA-UVB. Θ ειδικι ςφνκεςι του, δθμιουργεί ουςιαςτικι
διαφορά κερμοκραςίασ κάτω από τθν καταςκευι ςε ςυνκικεσ ζντονθσ
θλιοφάνειασ, θ οποία κυμαίνεται από 5oC - 8oC.
Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ πζντε (5) χρωμάτων (Μπεη, μπλε,
πράςινο, αςθμί, κεραμιδί).
Τα πλζγματα ςκίαςθσ από πολυαικυλζνιο, κα ςυνοδεφονται από το Ευρωπαϊκό
πιςτοποιθτικό βραδυφλεξιμότθτασ κατά DIN EN. 13501-1.
8. ΘΥΕΣ
Ρροδιαγραφι νζασ κφρασ ειςόδου.
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινθσ κφρασ ειςόδου laminate απόχρωςθσ
επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, μετά τθσ μεταλλικισ κάςασ, διαςτάςεων 1,10 Χ 2,20
για τον νζο χϊρο διαλογισ αςκενϊν.
Θ πόρτα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα παρελκόμενα για τθν
τοποκζτθςθ και τθ χριςθ τθσ όπωσ U πόμολα, κλειδαριά, μεντεςζδεσ
μεταλλικοφσ, λάςτιχο και μθχανιςμό επαναφοράσ.
Στο Α2 ιατρείο με το Α3 κα τοποκετθκεί ενδιάμεςθ εςωτερικι κφρα (αποξιλωςθ
από το Β8-Β7)
Επιςκευι των τεςςάρων (4) κυρϊν αλουμινίου ειςόδου – εξόδου ςτα ΤΕΙ θ μία
ςτον Τομζα Α, θ δεφτερθ ςτον Τομζα Β, θ Τρίτθ κφρα προσ τον αξονικό
τομογράφο κακϊσ και τθσ εξόδου κινδφνου ςτο διάδρομο τθσ ERCP. Θ επιςκευι
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κα περιλαμβάνει αντικατάςταςθ όλων των μεντεςζδων με νζουσ κακϊσ και
αντικατάςταςθ των μπαρϊν πανικοφ, κλειδαριϊν και μθχανιςμϊν επαναφοράσ.
Ραράδοςθ ςε πλιρθ και αςφαλι λειτουργία.
Τα κλειδιά και τα αντίγραφα τουσ (ζξι ) κα παραδοκοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία
του Νοςοκομείου.

9. ΘΥΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΣΥΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΘΙΟ.
Ρρομικεια - τοποκζτθςθ κερμομονωτικϊν κουφωμάτων αλουμινίου. Μετά τθν
αποξιλωςθ των υπαρχόντων κουφωμάτων, κα λθφκοφν με ευκφνθ του
Αναδόχου οι ακριβείσ διαςτάςεισ και κα γίνει προμικεια & τοποκζτθςθ νζων
κερμομονωτικϊν κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου με τα παρακάτω
χαρακτθριςτικά
- προφίλ αλουμινίου βαρζωσ τφπου Β.Τ., βάρουσ 12-25kg/m2, ελάχιςτου
πάχουσ 2,5χιλ. πιςτοποιθμζνα κατά ISO 9000 παραγωγικι διαδικαςία, με
διάταξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του, χαρακτθριςτικά τθσ ςειράσ τουσ
- Υδατοςτεγανότθτα, Class 3
-Αντοχι ςε ανεμοπίεςθ C4/B4
-Αντιδιάρρθξθ RC2
- θλεκτροςτατικι βαφι ςε λευκό χρϊμα
- μθχανιςμοί ςυρόμενων
- διαφανείσ ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ διπλοφσ
- λάςτιχα ςτεγανοποίθςθσ (ελαςτικά, τςιμοφχεσ) βουρτςάκια με τριπλι
μεμβράνθ
- πόμολα
- ςιτα πτυςςόμενθ οριηόντιασ κίνθςθσ ςε όλα τα ανοιγόμενα τμιματά του. Θα
είναι καταςκευαςμζνθ από εφκαμπτο ανκεκτικό υλικό, το οποίο δεν κα λεκιάηει,
κα είναι ανκεκτικό ςτθν διάβρωςθ και τθ ςκουριά.

10. ΞΥΛΟΥΓΙΚΑ - ΕΡΙΡΛΑ
Καταςκευι και τοποκζτθςθ (4) τεςςάρων πάγκων εργαςίασ με ερμάρια και
ςυρτάρια από κάτω, για το Ρακολογικό, το Νευρολογικό, το Χειρουργικό και το
Καρδιολογικό ιατρείο.
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Θα τοποκετθκεί πάγκοσ επιφάνειασ εργαςίασ διαςτάςεων ςφµφωνα µε τα
ςχζδια μελζτθσ. Θα είναι κερμοπλαςτικοί πάγκοι τθσ επιλογισ τθσ επιβλζψεωσ
ενδεικτικοφ τφπου Duropal, ι Shelman, πάχουσ 4εκ.
Ρεριλαµβάνεται και το ςφράγιςµα του αρµοφ επαφισ του πάγκου µε τουσ
τοίχουσ, µε διαφανι ελαςτικι βακτιριο - µυκθτοςτατικι µαςτίχθ ςιλικόνθσ. Θ
απόχρωςθ του υλικοφ, που δφναται να µθν είναι ενιαία, κα είναι επιλογι τθσ
Υπθρεςίασ.
Καταςκευι – τοποκζτθςθ(3) τριϊν επιδαπζδιων & κρεµαςτϊν ερµαρίων
µελαµίνθσ.
Θα γίνει καταςκευι και τοποκζτθςθ επιδαπζδιων & κρεµαςτϊν ερµαρίων από
κουτιά µελαµίνθσ, ςφµφωνα µε το ςυνθµµζνο ςχζδιο και µε τα εξισ
χαρακτθριςτικά :
• Μεντεςζδεσ χωνευτοί ιςχυροφ ελατθρίου & πόµολο ςε κάκε φφλλο & ςυρτάρι
• Ρλαϊνά ερµαρίων µε κυκλικζσ οπζσ για τθν ζδραςθ κινθτϊν ραφιϊν (διπλζσ
οπζσ, ςε παράλλθλεσ αποςτάςεισ, ανά 5 Cm φψοσ).
• Τα εςωτερικά ράφια κα είναι από MDF των 16mm µε αµφίπλευρθ επζνδυςθ
µελαµίνθσ και επενδεδυµζνα ςόκορα από αντίςτοιχθ µελαµίνθ κερµισ
επικόλλθςθσ
• υκµιηόµενθ ζδραςθ (ανοξείδωτα ποδαρικά Β.Τ.) µε χαλφβδινο ρυκµιηόµενο
πείρο (µε ρφκµιςθ ± 3εκ.) που κα καλφπτεται µε κουµπωτι ανοξείδωτθ φάςα –
ςοβατεπί.
Τα ερµάρια κα ζχουν ςτιριξθ και ςτον τοίχο (γυψοςανίδα)
• Τα ςυρτάρια κα ζχουν όψθ από MDF πάχουσ 18χιλ. µε τισ υπόλοιπεσ πλευρζσ
του πλαιςίου από µοριοςανίδα 16χιλ., µε αµφίπλευρθ επζνδυςθ µελαµίνθσ και
επενδεδυµζνα ςόκορα από αντίςτοιχθ µελαµίνθ κερµισ επικόλλθςθσ και
πυκµζνα από κόντρα-πλακζ οκουµζ των 5χιλ. ςτερεωµζνο ςε περιµετρικό
πθχάκι από ξυλεία φουρνιςτισ οξυάσ,
• Οι µθχανιςµοί κφλιςθσ ςτα ςυρτάρια κα είναι ακόρυβοι .
• Στα κρεµαςτά ερµάρια κα περιλαµβάνεται, ςτο κάτω µζροσ τουσ, µια φάςα
µελαµίνθσ φψουσ 7εκ. προκειµζνου να καλυφκοφν φωτιςτικά ςϊµατα
φκοριςµοφ τα οποία και κα τοποκετθκοφν.
Ρεριλαµβάνεται και το ςφράγιςµα του αρµοφ επαφισ των ερµαρίων µε τουσ
τοίχουσ, µε διαφανι ελαςτικι βακτιριο - µυκθτοςτατικι µαςτίχθ ςιλικόνθσ.
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Τα ανωτζρω κα παραδοκοφν µε όλα τα απαραίτθτα υλικά και µικροχλικά
(χειρολαβζσ inox, άλλα είδθ κιγκαλερίασ κλπ.) Θ καταςκευι κα ξεκινιςει εφόςον
λθφκοφν διαςτάςεισ επί τόπου µε ευκφνθ του Ανάδοχου. ∆είγµα των υλικϊν κα
προςκοµιςκεί ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ τθσ ποιότθτάσ
τουσ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Οι αποχρϊςεισ κα είναι επιλογι τθσ
Υπθρεςίασ.
Στουσ χϊρουσ των τακτικϊν ιατρείων και του ΤΕΡ (Κτίριο 2) υπάρχουν διάφορα
ερμάρια τα οποία κα χρειαςτοφν μεταφορζσ για άλλα ιατρεία κακ υπόδειξθ του
Υπευκφνου των ΤΕΡ. Ρεριλαμβάνονται εργαςίεσ αποςυναρμολόγθςθσ μεταφοράσ - ςυναρμολόγθςθσ ερμαρίων αντικατάςταςθ φκαρμζνων ςτοιχείων
ι τμθμάτων, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ.
Διάφορεσ επιςκευζσ.
Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνων χειρολαβϊν, πόμολων, κλειδαριϊν, ςε ράουλα,
μθχανιςμϊν επαναφοράσ, ρεγουλάριςμα των κουφωμάτων και όποιεσ εργαςίεσ
είναι απαραίτθτεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των κυρϊν και των παρακφρων.
Επίςθσ ζλεγχοσ και επιςκευι ςε όλεσ τισ κφρεσ που υπάρχουν ςτο χϊρο των ΤΕΙ.
Ραράδοςθ ςε πλιρθ και αςφαλι λειτουργία.
Μεταφορά αρχείου, αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ ντζξιον ςτο αρχείο
και ςτισ αποκικεσ υλικϊν.
Μεταφορζσ ερμαρίων, ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ κλπ. από τον χϊρο των ΤΕΡ
Κτίριο2 ςτο νζο χϊρο ΤΕΡ (Στάςθ Νοςθλευτϊν, Ιατρεία, βοθκθτικι χϊροι.

11. ΑΜΡΑ
Θ κφρια είςοδοσ των ΤΕΡ κα διαμορφωκεί με καταςκευι ράµπασ για τθν
διζλευςθ φορείων, ατόμων Α.Μ.Ε.Α. µε τθν απαιτοφμενθ από τισ προδιαγραφζσ
τθσ αντίςτοιχθσ Νοµοκεςίασ κλίςθ.
άμπα πρόςβαςθσ- διάβαςθσ φορείων
 Ρρομικεια πλζγματοσ, ςκυροδζματοσ, χρωμάτων, πλακϊν και ςυναφϊν
υλικϊν βάςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτα επόμενα.
 Κακαίρεςθ των υφιςτάμενων πλακϊν και απομάκρυνςθ των μπαηϊν από τισ
κζςεισ όπου κα καταςκευαςτεί θ νζα ράμπα.
5 Κάλυψθ των μαρμάρων τθσ κλίμακασ για προςταςία τουσ. (μελλοντικι
επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ ςκάλασ)
24

ΑΔΑ: 6ΨΔΡ4690ΩΝ-Ο0Σ
 Τοποκζτθςθ πλζγματοσ 5 x 10 ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ νζασ ράμπασ
διαςτάςεων 8,50 x 3,2m
 Στρϊςιμο όλθσ τθσ επιφάνειασ με ςκυρόδεμα μζςου πάχουσ 15cm.
 Επίςτρωςθ όλθσ τθσ επιφάνειασ τθσ ράμπασ με αντιολιςκθτικι ψθφίδα.
 Τοποκζτθςθ των απαραίτθτων αντιολιςκθτικϊν και ςθμάνςεων ςτισ κζςεισ τθσ
ράμπασ όπου είναι απαραίτθτο βάςθ των υποδείξεων τθσ τεχνικισ
υπθρεςίασ.
 Τοποκζτθςθ κιγκλιδϊματοσ ςτισ δφο πλευρζσ τθσ ράμπασ.
Επίςθσ κα γίνει διαμόρφωςθ πεηοδρομίου και χϊρου αποκικευςθσ των
φορείων για τθν αςφαλι διζλευςθ τουσ.
 Κάλυψθ υψομετρικισ διαφοράσ εγκαρςίωσ των πεηοδρομίων. Θα
καταςκευαςτεί κεκλιμζνο επίπεδο («ςκάφθ») κλίςθσ ζωσ 5% που κα ςυνδζει
τθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου με τθ ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει και ςχζδιο πρόταςθ για τθν
καταςκευι ράμπασ με ςιδθροκαταςκευι και κα κρίνει θ τεχνικι υπθρεςία
ποια μζκοδο κα υλοποιθκεί.

12. ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΤΘΝ ΝΕΑ ΑΜΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙ
Κιγκλίδωμα με κατακόρυφα ςτοιχεία από μαςίφ ςίδερο Φ 18, με ςκελετό
πλαίςιο από ςίδθρο 40Χ25Χ8Χχιλ.
Το κιγκλίδωμα πρζπει να είναι αρίςτθσ καταςκευισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει
τθν αςφάλεια τθσ Υπθρεςίασ. Θα τοποκετθκεί κατά μικοσ τθσ νζασ ράμπασ και
ςτισ δφο πλευρζσ.

13. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΤΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΟ ΧΩΩΝ
Το Σφςτθμα ανάρτθςθσ κουρτινϊν για χριςθ ωσ διαχωριςτικό αςκενϊν
(περιοριςμόσ οπτικισ επαφισ) τοποκετθκεί ςτισ αναμονζσ αςκενϊν
Ρακολογικοφ τομζα, Χειρουργικοφ τομζα, Νευρολογικοφ τομζα κακϊσ και ςτα
ιατρεία των ΤΕΡ ςτο ιςόγειο του κτιρίου 1.
Καρδιολογικό ιατρείο 3 κρεβάτια,
Νευρολογικό ιατρείο 2 κρεβάτια,
Αναμονι νευρολογικοφ 3 κρεβάτια,
Ρακολογικό ιατρείο 4 κρεβάτια
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Χειρουργικό ιατρείο 3 κρεβάτια,
Αναμονι χειρουργικοφ 4 κρεβάτια
Το ςφςτθμα κα μπορεί να τοποκετθκεί είτε ςτθν οροφι, είτε ςτον τοίχο
ανάλογα με τα νζα ιατρεία. Επίςθσ κα τοποκετθκεί και με τουσ ειδικοφσ
αποςτάτεσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επικυμθτι απόςταςθ τθσ κουρτίνασ
από τθν οροφι.
14. ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΜΕΜΒΑΝΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΘΣ (ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ) ΣΤΘΝ
ΤΗΑΜΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΘΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΙ.


Μεταμόρφωςθ του απλοφ τηαμιοφ ςε τηάμι αμμοβολισ. Θ μία όψθ του
τηαμιοφ είναι ματ ενϊ θ άλλθ είναι γυαλιςτερι.



Το φιλμ μαηί με το τηάμι επιτρζπει ςτο φωσ να περνά αμβλφνοντασ τθν
ςκλθρότθτα που ζχει το ζντονο θλιακό φϊσ.



Εμποδίηει τθν κζα και από τισ δφο πλευρζσ του τηαμιοφ.



Αποτροπι ατυχιματοσ από ςπάςιμο τηαμιοφ



Τοποκζτθςθ εςωτερικι

15. ΨΕΥΔΟΟΦΕΣ
Στουσ όλουσ τουσ χϊρουσ των ΤΕΙ κα αντικαταςτακοφν οι κατεςτραμμζνεσλερωμζνεσ από διαρροζσ νερϊν πλάκεσ ορυκτϊν ινϊν με νζεσ ιδίου τφπου και
διαςτάςεων με τισ υπάρχουςεσ.
-

Θ ορατι επιφάνεια των πλακϊν κα είναι χρϊματοσ λευκοφ, διαςτάςεων
60Χ60Χ15 και βάρουσ> 3,95kgr/m2 με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:
a. Θερμικι αντίςταςθ R=0,33M2 :C/W
b. Αντανάκλαςθ φωτόσ:> 89%
c. Θχοαπορρόφθςθ: από 0,10-0,12AS για ςυχνότθτεσ από 500-2000Hz
d. ςυμπεριφορά υλικοφ κατά τθσ φωτιάσ: κατθγορία Β1 κατά DIN 4102

-

Θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά επί τόπου των εργαςιϊν
κφρια ι βοθκθτικά για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι.

16. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Χρωματιςμόσ νζων τοιχοποιιϊν
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Αρχικά κα γίνει ζλεγχοσ τθσ αρμολόγθςθσ και του ςτοκαρίςματοσ των
γυψοςανίδων που τοποκετικθκαν. Στθ

ςυνεχεία όλεσ οι επιφάνειεσ κα

ςπατουλαριςκοφν και κα περαςκοφν με μια ςτρϊςθ αςτάρι νεροφ. Μετά κα
ακολουκιςουν δφο ςτρϊςεισ βαφισ (τουλάχιςτον) με ριπολίνθ νεροφ.
Χρωματιςμόσ εςωτερικϊν επιφανειϊν
Θα γίνει τοπικόσ χρωματιςμόσ των ιατρείων που γίνονται κακαιρζςεισ
εςωτερικισ τοιχοποιίασ και ςτουσ διαδρόμουσ των ΤΕΙ.
Ο χρωματιςμόσ κα εφαρμοςκεί ςε δφο ςτρϊςεισ με ειδικισ οικολογικισ,
υποαλλεργικισ,

αντιμικροβιακισ

βαφισ

–

πλαςτικό

χρϊμα

τφπου smaltoplast, VECHRO, αρίςτθσ ποιότθτασ, αποχρϊςεωσ επιλογισ τθσ
υπθρεςίασ.
Θ επιφάνεια κα πρζπει να είναι ςτεγνι, ςτακερι και απαλλαγμζνθ από υλικά
που εμποδίηουν τθν πρόςφυςθ.
Ανάλογα με τθ φφςθ του υποςτρϊματοσ πρζπει να γίνει θ απαραίτθτθ –
κατάλλθλθ προεργαςία όπωσ ξφςιμο - ςτοκάριςμα - τρίψιμο

κτλ. Καλϊσ

κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ από τθ ςκόνθ.
Θ επιφάνεια του υποςτρϊματοσ αςταρϊνεται.
Θα δοκεί προςοχι ϊςτε να μθν υπάρχει υγραςία ςτθν επιφάνεια του τοίχου.
Ππου απαιτείται, κα περαςκοφν τόςεσ επιπλζον ςτρϊςεισ, όςεσ χρειάηεται,
ϊςτε οι επιφάνειεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του χρωματιςμοφ τουσ, να είναι
ομοιογενείσ, λείεσ και να μθν φεγγίηουν.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ,
νάιλον,κτλ.) αφοφ αφαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από το κτίριο με ευκφνθ
αναδόχου.
Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ,
που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαφι με τισ χρωματιςμζνεσ επιφάνειεσ, όπωσ τα
κουφϊματα, τα δάπεδα, τα περικϊρια (ςοβατεπί) και τα προςτατευτικά τοίχων.
Βερνικοχρωματιςμοί μεταλλικϊν – ξφλινων επιφανειϊν
Στισ εργαςίεσ χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται και οι χρωματιςμοί όλων των
ςωλθνϊςεων κακϊσ και των ξφλινων μεταλλικϊν καςϊν- κυρϊν, αφοφ γίνει θ
απαραίτθτθ –κατάλλθλθ προεργαςία.

17. ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
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Στουσ διάδρομουσ των ΤΕΙ όπου ζχουν καταςτραφεί ι ζχουν ξεκολλιςει τα
προςτατευτικά τοίχου και οι προςτατευτικοί χειρολιςκιρεσ τοίχου από
κροφςεισ , με καταςτροφι απολιξεων και γωνιϊν ςτα γυρίςματα κα γίνει
αποξιλωςθ αυτϊν, επιςκευι των κενϊν και επανατοποκζτθςθ μετά από
επιςκευι.
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ γωνιακοφ pvc και προςτατευτικζσ λωρίδεσ τοίχου
όπου δεν υπάρχουν ι ζχουν καταςτραφεί.
18. ΣΘΜΑΝΣΘ ΤΕΡ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΧΩΩΝ
Κεντρικι εξωτερικι πινακίδα ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΡ)
Ρλιρεσ εξωτερικι ςιμανςθ πάνω από τθν κεντρικι είςοδο. Θα γίνει μεταφορά
τθσ φωτιηόμενθσ πινακίδασ από το κτίριο 2 ςτο κτίριο 1 αποξιλωςθ και
επανατοποκζτθςθ.
Επίςθσ διόρκωςθ των πινακίδων τθσ εξωτερικισ ςιμανςθσ ςε νζεσ κζςεισ
ςφμφωνα με το νζο χϊρο των ΤΕΡ.
Νζεσ πινακίδεσ με τθν ζνδειξθ WC κοινοφ και WC προςωπικοφ, WC ΑΜΕΑ,
γραφείο, αναμονι αςκενϊν, τραυματιοφορείσ, διαλογι αςκενϊν, κ.τ.λ.

19. ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
Ρεριγραφι Εργαςιϊν.
19.1 Ανακαίνιςθ τριϊν (3) W.C. κοινοφ.
Θ ανακαίνιςθ των τριϊν W.C. κοινοφ ςυμπεριλαμβάνει:
• Τοποκζτθςθ νζων πλακιδίων δαπζδου
• Τοποκζτθςθ εξαρτθμάτων ειδϊν υγιεινισ
• Αντικατάςταςθ αναμεικτιρων κερμοφ ψυχροφ φδατοσ µε όλα τα υλικά
ςυνδζςεωσ
• Ζλεγχοσ δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και εξαεριςμοφ.

19.2 Αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ και δαπζδου ςτο WC ΑΜΕΑ .
Αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ και πλακιδίων δαπζδου ςτο WC ΑΜΕΑ ςφμφωνα
µε τθν νομοκεςία, µε τθν απαιτοφμενθ προςοχι ςτισ ειδικζσ διαςτάςεισ
τοποκζτθςθσ ςφμφωνα µε το ςχετικό διάταγμα για:
i.

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ των ειδικϊν ειδϊν υγιεινισ μετά των ειδικϊν
εξαρτθμάτων ΑΜΕΑ ( ειδικζσ μπάρεσ ςτιριξθσ εκατζρωκεν τθσ λεκάνθσ,
28
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μθχανιςμοί χειριςμοφ για το καηανάκι και το χαρτί, ανακλινόμενοσ
κακρζπτθσ, κλπ )
ii.

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ειδικϊν αναμικτιρων κερμοφ ψυχροφ
φδατοσ, µε όλα τα υλικά ςυνδζςεωσ

iii.

Νζεσ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, φωτιςμοφ εξαεριςμοφ
κατϋ επζκταςθ των υπαρχόντων

iv.

Ο εξοπλιςμόσ να ζχει πιςτοποίθςθ κατά DIN ι ISO ι TÜV ι ΕΝ ι ΕΛΟΤ ι
άλλου εγκεκριμζνου από τθν Ε.Ε. φορζα πιςτοποίθςθσ

v.

Σιμανςθ. Θ φπαρξθ των χϊρων υγιεινισ για εμποδιηόμενα άτομα πρζπει
να ςθμαίνεται ςε διάφορα ςθμεία των δθμοςίων κτιρίων και χϊρων
ςωςτά και ευκρινϊσ µε τθν χριςθ του ∆ιεκνοφσ Συμβόλου Ρρόςβαςθσ
(∆ΣΡ) και του ςυμβόλου "W.C."

Εξοπλιςμόσ: Ενδεικτικά αναφζρεται:
• Θ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ κα τοποκετθκεί ςε φψοσ 0,45µ από το δάπεδο. Ο
άξονασ τθσ λεκάνθσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε απόςταςθ 0,45 - 0,50µ από τον
πλαϊνό τοίχο
• Το μπροςτινό μζροσ τθσ λεκάνθσ κα απζχει κατάλλθλθ απόςταςθ από τον
κάκετο προσ αυτι τοίχο και ςτθν ελεφκερθ πλευρά τθσ λεκάνθσ να υπάρχει
ελεφκεροσ χϊροσ ελάχιςτου πλάτουσ 0,85µ για τθν πλευρικι προςζγγιςθ
αμαξιδίου
• Θ λεκάνθ κα εξοπλιςτεί µε καηανάκι χαμθλισ πίεςθσ. O μθχανιςμόσ του
ενεργοποιείται µε εφχρθςτο χειριςτιριο και να τοποκετείται ςε ςθμείο προςιτό
ςτον χριςτθ.
• Το χαρτί υγείασ κα βρίςκεται ςε ςθμείο προςιτό ςε άτομο κακιμενο ςτθ
λεκάνθ και ςε φψοσ 0,60 - 0,70µ από το δάπεδο.
• Ο κάλακοσ περιοριςμζνου βάκουσ κα ςτερεωκεί ςτον τοίχο κάτω από τθ
χειρολαβι τοίχου µε εφκολο άνοιγμα µε το χζρι
• Θ κρεμάςτρα κα τοποκετθκεί οπωςδιποτε ςε δφο φψθ, 1,20µ και 1.80µ από
τθν τελικι επιφάνεια του δαπζδου
• Θα τοποκετθκεί ράφι ςε φψοσ 0,70µ για εναπόκεςθ προςωπικϊν
αντικειμζνων (χαρτοφφλακασ, τςάντα κ.ά.).
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• Ο νιπτιρασ του χϊρου υγιεινισ κα είναι ρθχόσ και τοποκετείται ςτον κάκετο
προσ τθ λεκάνθ τοίχο, ςε απόςταςθ τζτοια ϊςτε να επιτρζπει χριςθ του από
κακιμενο ςτθ λεκάνθ άτομο.
• Το εμπρόςκιο άκρο του νιπτιρα τοποκετείται ςτθν ίδια ευκεία µε τθν
εςωτερικι παρειά τθσ λεκάνθσ. Θ απόςταςθ μεταξφ του άκρου τθσ λεκάνθσ και
του νιπτιρα πρζπει να είναι περίπου 0.10µ. και ποτζ να µθν υπερβαίνει τα
0.25µ., ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ του νιπτιρα από κακιμενο ςτθ
λεκάνθ άτομο.
• Το πάνω μζροσ του νιπτιρα τοποκετείται ςε φψοσ 0,85µ από το δάπεδο ενϊ
το κάτω μζροσ απζχει τουλάχιςτον 0,70µ από το πάτωμα και θ αποχζτευςθ να
µθν εμποδίηει τα γόνατα του χριςτθ
• Θ ςτιριξθ είναι τζτοια ϊςτε να αντζχει ςε βάροσ τουλάχιςτον 100kg
• Θα τοποκετθκεί βρφςθ ρυκμιηόμενθσ ανάμειξθσ ηεςτοφ-κρφου µε μακρφ
ράμφοσ και χειριςτιριο ι αυτόματθσ ανάμειξθσ µε φωτοκφτταρο
• Ο κακρζφτθσ του χϊρου υγιεινισ κα τοποκετθκεί µε τθν κάτω ακμι ςτα 1,00µ
από το δάπεδο και το πάνω 2.00µ, είτε πάνω από το νιπτιρα είτε εφαρμοςμζνοσ
ςε τοίχο.
• Θα υπάρχει κουδοφνι κλιςθσ κοντά ςτθ λεκάνθ για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ
παροχισ βοικειασ, το οποίο να διακζτει κορδόνι μικουσ από 0,15µ ζωσ 0,20µ
από το δάπεδο, µε φωτεινι ζνδειξθ πάνω από τθν εξωτερικι όψθ τθσ κφρασ του
χϊρου
• Οι χειρολαβζσ κα ζχουν διάμετρο 0,030 - 0,040µ και εξζχουν 0,04 – 0,05µ από
τον τοίχο. Επίςθσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια και κα είναι καλά
ςτερεωμζνεσ ϊςτε να αντζχουν βάροσ 100 kg.
• Στον πλαϊνό προσ τθ λεκάνθ τοίχο, ςε φψοσ µμεταξφ 0,75 - 0,80µ (0,25 -0,35µ
ψθλότερα από τθ λεκάνθ), κα υπάρχει οριηόντια χειρολαβι μικουσ 0,65 - 0,70µ
και κάκετθ χειρολαβι τζτοιου μικουσ ϊςτε το υψθλότερο ςθμείο να φκάνει
τουλάχιςτον τα 1,70µ, τοποκετθμζνθ ϊςτε να ςχθματίηει ςχιμα L µε τθν
προθγοφμενθ
•Θ µθ ολιςκθρι ςπαςτι χειρολαβι μικουσ περίπου 0.75µ ςτθν ελεφκερθ
πλευρά τθσ λεκάνθσ κα:
1. αγκυρϊνεται µε το επάνω μζροσ τθσ ςε φψοσ 0.70µ. από το δάπεδο. Θ
διάμετροσ μιασ τζτοιασ χειρολαβισ είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½ϋϋ περίπου),
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βρίςκεται ςε απόςταςθ 0,30 - 0,35µ από τον άξονα 19 τθσ λεκάνθσ και είναι
ανελκυόμενθ µε δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ ςτθν κατακόρυφθ κζςθ.
2. ςτερεωκεί ϊςτε να είναι ςτακερι και να αντζχει δυνάμεισ προσ όλεσ τισ
κατευκφνςεισ (κάκετα, πλάγια και οριηόντια) τουλάχιςτον 1000N (βάροσ 100 kg
τουλάχιςτον) κατά κατεφκυνςθ, και το μικοσ τθσ κα είναι μεγαλφτερο κατά 0,10
- 0,25µ από το µικοσ τθσ λεκάνθσ Θφρα
• Θα υπάρχει ειδικι κλειδαριά µε ζνδειξθ κατάλθψθσ του χϊρου που κα ζχει τθ
δυνατότθτα να ανοιχκεί εξωτερικά από υπεφκυνο ςτθν περίπτωςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ
Δάπεδο
• Τα υλικά καταςκευισ του δαπζδου κα εξαςφαλίηουν αντιολιςκθρότθτα,
ομοιογζνεια, μικρι ανακλαςτικότθτα και ευκολία ςτον κακαριςμό και τθν
ςυντιρθςθ.
• Θ αποχζτευςθ του δαπζδου κα επιτυγχάνεται µε κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ
κλίςεισ προσ το ςιφόνι δαπζδου.
• Οι χρωµατικζσ αντικζςεισ μεταξφ δαπζδου, τοίχων, ειδϊν υγιεινισ και
κυρόφυλλου και ο άπλετοσ φωτιςµόσ κα διευκολφνουν ιδιαίτερα τα άτομα µε
μειωμζνθ όραςθ.
19.3 Αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ και λοιποφ εξοπλιςμοφ W.C.
Αντικατάςταςθ ςε τρία (3) W.C των ειδϊν υγιεινισ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ιτοι
νιπτιρασ πορςελάνθσ με πόδι, λεκάνθ αποχωρθτθρίου κακιμενου τφπου,
καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ, όλα τα είδθ Κρουνοποιίασ, όλα τα είδθ εξοπλιςμοφ
επίτοιχα βιδωτά, κακρζπτθ, κάκε υλικό ςτερζωςθσ, ςυγκόλλθςθσ, ςφνδεςθσ µε
τουσ ςωλινεσ πλφςεωσ και αποχζτευςθσ κ.α.
19.3α Εγκατάςταςθ νζου νιπτιρα
Ρρομικεια τοποκζτθςθ νιπτιρα πλιρωσ εξοπλιςμζνου, ιτοι νιπτιρασ
πορςελάνθσ ενδεικτικϊν διαςτάςεων 50Χ60cm με πόδι, πλιρθσ, µε όλα τα είδθ
κρουνοποιίασ (μπαταρία, βαλβίδα χρωµζ, πϊµα µε αλυςίδα, ςιφϊνιο χρωµζ Φ 1
1/4 ins ςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτιματα)
κακρζπτθ µε όλα τα είδθ εξοπλιςμοφ (εταηζρα, ςαπωνοκικθ, κλπ ) επίτοιχα
βιδωτά, τουλάχιςτον ζνα άγκιςτρο δίπλα ςε κάκε νιπτιρα, πλακίδια και λοιπά
υλικά.
19.3β Εγκατάςταςθ νζασ λεκάνθσ
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Ρρομικεια και τοποκζτθςθ λεκάνθσ W.C. µε καηανάκι, ιτοι, λεκάνθ
αποχωρθτθρίου κακιμενου τφπου, και καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ πορςελάνθσ
πατθτό ι τραβθχτό, περιεκτικότθτασ 10 lt, πλιρεσ µε τον πλαςτικό πλωτιρα, τα
ρακόρ ςτομίων τροφοδοτιςεωσ και εκροισ, τον ςωλινα ςυνδζςεωσ και τουσ
γάντηουσ ςτθρίξεωσ, όλα τα είδθ κρουνοποιίασ, χαρτοκικθ, κάκε υλικό
ςτερζωςθσ, ςυγκόλλθςθσ, ςφνδεςθσ µε τουσ ςωλινεσ πλφςεωσ και αποχζτευςθσ
και λοιπά υλικά.
19.3γ Ανακαταςκευι εςωτερικισ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ
Ανακαταςκευι εςωτερικισ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ, δθλαδι παροχι νεροφ
ςτουσ κρουνοφσ, ςτουσ νιπτιρεσ, ςτα καηανάκια λεκανϊν και όπου αλλοφ
απαιτείται κακϊσ και τθν αποχζτευςθ όλων των υδραυλικϊν υποδοχζων. Θ
εγκατάςταςθ περιλαμβάνει δίκτυο νεροφ από χαλκοςωλινεσ, τουσ ςφαιρικοφσ
διακόπτεσ πριν από κάκε υδραυλικι λιψθ κρφου και ηεςτοφ νεροφ, τθν μόνωςθ
όλων των ςωλθνϊςεων, κακϊσ και ολόκλθρο το αποχετευτικό δίκτυο
καταςκευαςμζνο από κατάλλθλουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ, τα πλαςτικά ςιφϊνια
δαπζδου κ.λ.π.
19.3ε Μπαταρία νιπτιρα
Θ μπαταρία νιπτιρα κα είναι αναμικτικι, ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ,
επικακιμενου τφπου, μιασ οπισ, διαμζτρου ½‘’ , µε μεταλλικζσ λαβζσ και
περιςτρεφόμενο ςτόμιο εκροισ (ρουξοφνι), και ςφςτθμα ςτιριξθσ αλυςίδασ.

19.4 Τοποκζτθςθ τριϊν νιπτιρων
Οι νιπτιρεσ που ζχουν αποξθλωκεί για τθν ενοποίθςθ κάποιον ιατρείων κα
επανατοποκετθκοφν ςε νζεσ κζςεισ με βάςθ τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.
1. Καταςκευι νζων δικτφων φδρευςθσ- αποχζτευςθσ.
2. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςετ αποτελοφμενο από μπαταρία, ςιφόνι,
κακρζπτθσ, κικθ για χειροπετςζτεσ, δοχείο υγροφ ςάπωνοσ.
3. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πλακιδίων άνωκεν νιπτιρων.
4. Αποκατάςταςθ όλων των παρεμβάςεων, κακαριςμόσ των χϊρων
απομάκρυνςθ αχριςτων και παράδοςθ ςε πλιρθ και αςφαλι
λειτουργία.

20. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΙΣΧΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
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ΤΟΜΕΑΣ Α


Α1 Χϊροσ για ΘΚΓ. Τοποκζτθςθ ενόσ ρευματοδότθ πλθςίον του

κρεβατιοφ.


Α2 Καρδιολογικό ιατρείο αναμονι (αςκενείσ ςε monitor για ολιγόωρθ
παρακολοφκθςθ). Τοποκζτθςθ ρευματοδοτϊν (πολφμπριηα) για τισ
ανάγκεσ των αςκενϊν.



Α3 και Α4 Καρδιολογικό ιατρείο (ενοποίθςθ των δφο ιατρείων).
Μεταφορά υφιςταμζνων ρευματοδοτϊν ΔΕΘ και Θ/Η κάτω από τα
παράκυρα ςε θλεκτρολογικό κανάλι διαςτάςεων 105 Χ 60mm, (τζςςερισ
ρευματοδότεσ ανά box). Θα πραγματοποιθκεί μεταφορά των
υφιςτάμενων διαφανοςκοπίων ςτουσ απζναντι τοίχουσ.



Α5 ευματολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιςτάμενων δικτφων ιςχυρϊν
ρευμάτων (ρευματοδότεσ) και δικτφων αςκενϊν ρευμάτων (DATA) ςτον
απζναντι τοίχο. Τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ
διαςτάςεων 25 Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ πρίηεσ.



Α6 Νεφρολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιςτάμενων δικτφων ιςχυρϊν
ρευμάτων (ρευματοδότεσ) και δικτφων αςκενϊν ρευμάτων (DATA) ςτον
απζναντι τοίχο. Τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ
διαςτάςεων 25 Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ πρίηεσ.



Α7 Γραφείο Κοινωνικισ Υπθρεςίασ. Ωσ ζχει.



Α8 Γαςτρεντερολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιςτάμενων δικτφων
ιςχυρϊν ρευμάτων (ρευματοδότεσ) και δικτφων αςκενϊν ρευμάτων
(DATA) ςτον απζναντι τοίχο. Τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ
καναλιοφ διαςτάςεων 25 Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ
πρίηεσ.



Α9 Αιματολογικό ιατρείο. Μεταφορά υφιςτάμενων δικτφων ιςχυρϊν
ρευμάτων (ρευματοδότεσ) και δικτφων αςκενϊν ρευμάτων (DATA) ςτον
απζναντι τοίχο. Τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ
διαςτάςεων 25 Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ πρίηεσ.



Α10 Αποκικθ υγειονομικοφ υλικοφ. Ωσ ζχει.



Α11 Στάςθ Νοςθλευτϊν ΤΕΡ. Μεταφορά υφιςτάμενων δικτφων ιςχυρϊν
ρευμάτων (ρευματοδότεσ) και δικτφων αςκενϊν ρευμάτων (DATA) ςτον
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απζναντι τοίχο. Τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ
διαςτάςεων 25 Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ πρίηεσ.


Α12 και Α13 Νευρολογικό ιατρείο (ενοποίθςθ των δφο ιατρείων).
Μεταφορά υφιςταμζνων ρευματοδοτϊν ΔΕΘ και Θ/Η ςε θλεκτρολογικό
κανάλι διαςτάςεων 105 Χ 60mm, (τρισ ρευματοδότεσ ανά box).



Χϊροσ ακακάρτων (μποχοφμ). Τοποκζτθςθ ρευματοδότθ από
υφιςτάμενθ γραμμι για τθν λειτουργία πλυντθρίου ςκοραμίδασ.

ΤΟΜΕΑΣ Β


Β1 και Β2 ΩΛ ιατρείο. Τοποκζτθςθ ενόσ ρευματοδότθ (πλθςίον τθσ
πόρτασ) από υφιςτάμενθ γραμμι για τθν λειτουργία του αναλυτι
αερίων.



Β3 και Β4 Γνακοχειρουργικό ιατρείο ωσ ζχει.



Β5 Ουρολογικό ιατρείο ωσ ζχει.



Β6, Β7 και Β8 Χειρουργικό ιατρείο (ενοποίθςθ των τριϊν ιατρείων).
Μεταφορά υφιςταμζνων ρευματοδοτϊν ΔΕΘ και Θ/Η κάτω από τα
παράκυρα ςε θλεκτρολογικό κανάλι διαςτάςεων 105 Χ 60mm, (τζςςερισ
ρευματοδότεσ ανά box). Θα πραγματοποιθκεί μεταφορά των
υφιςτάμενων διαφανοςκοπίων ςτουσ απζναντι τοίχουσ. Σε κάκε
γραφείο ιατρϊν κα τοποκετθκοφν 2 ρευματοδότεσ (ΔΕΘ – Θ/Η) και μία
πρίηα δικτφου DATA διπλι με δφο καλϊδια UTP CAT 5 μζχρι το RACK
ιςογείου.



Αίκουςα χειρουργείου ςτθν υπάρχουςα αίκουςα μικροεπεμβάςεων και
χϊροσ πολυτραυματιϊν ςτθν ανάνθψθ. Τοποκζτθςθ ρευματοδοτϊν
(πολφμπριηα) για τισ ανάγκεσ των Ιατρϊν.



Αναμονι χειρουργικοφ ιατρείου ο χϊροσ τθσ γραμματείασ τθσ ΩΛ.
Διαμόρφωςθ χϊρου. Θα τοποκετθκεί διακόπτθσ K/R για τον ζλεγχο των
υφιςτάμενων φωτιςτικϊν. Θα τοποκετθκοφν επιπλζων τρία φωτιςτικά
LED οροφισ τετράγωνα διαςτάςεων 60 Χ 60cm - 4500K – 40W.
Τοποκζτθςθ τριϊν ρευματοδοτϊν ςτον αριςτερό τοίχο από υφιςτάμενθ
γραμμι.



Β9 , Β10 και Β11 Ορκοπεδικά ιατρεία και αίκουςα γφψου ωσ ζχουν.
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Χϊροσ αρχείου μετατροπι ςε χϊρο ακακάρτων (μποχοφμ). Τοποκζτθςθ
ρευματοδότθ από υφιςτάμενθ γραμμι για τθν λειτουργία πλυντθρίου
ςκοραμίδασ.

ΤΟΜΕΑΣ Γ


Γ1 Ρακολογικά ιατρεία ενοποίθςθ χϊρου. Μεταφορά υφιςτάμενων
δικτφων ιςχυρϊν ρευμάτων (ρευματοδότεσ- διακόπτεσ φωτιςμοφ) και
δικτφων αςκενϊν ρευμάτων (DATA) όπου απαιτείται, ςτον απζναντι
τοίχο. Τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ διαςτάςεων
25 Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ πρίηεσ.



Γ2 Αναμονι πακολογικϊν ιατρείων διαμόρφωςθ χϊρου και ειςόδου των
επειγόντων

οφκαλμολογικϊν περιςτατικϊν. Μεταφορά υφιςτάμενων

δικτφων ιςχυρϊν ρευμάτων (ρευματοδότεσ – διακόπτεσ φωτιςμοφ) και
δικτφων αςκενϊν ρευμάτων (DATA) όπου απαιτείται, εντόσ του χϊρου.

ΧΩΟΣ ΔΙΑΛΟΓΘΣ


Στον νζο χϊρο Διαλογισ κα πραγματοποιθκοφν οι εξισ εργαςίεσ:
1. Τοποκζτθςθ 4άρων φωτιςτικϊν ψευδοροφισ διαςτάςεων 60 Χ 60 εκ. led
panel 40w 230v 4500k.
2. Διακόπτθσ K/R για τον ζλεγχο του φωτιςμοφ. (Γραμμι από υφιςτάμενο
κφκλωμα φωτιςμοφ.
3. 4 ρευματοδότεσ ςοφκο. (Γραμμζσ από υφιςτάμενα κυκλϊματα
ρευματοδοτϊν).
4. 2 Γραμμζσ δικτφου DATA UTP CAT 5 από τον χϊρο μζχρι το RACK
ιςογείου. Τερματιςμόσ ςε διπλι πρίηα δικτφου CAT 5.
Πλα τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ διαςτάςεων 25
Χ 25 mm, και κα τερματίηουν ςε επίτοιχεσ πρίηεσ και διακόπτθ
αντίςτοιχα.

ΧΩΟΣ ΤΑΥΜΑΤΙΟΦΟΕΩΝ – ΡΟΚΑΤ


Στον νζο χϊρο (box) των Τραυματιοφορζων κα πραγματοποιθκοφν οι

εξισ εργαςίεσ:
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Γραμμι φωτιςμοφ από υφιςτάμενο κφκλωμα φωτιςμοφ (εντόσ του
κτιρίου) και ςφνδεςθ με τθν υπάρχουςα γραμμι αναμονισ του box.



Γραμμι ρευματοδοτϊν από υφιςτάμενο κφκλωμα ρευματοδοτϊν (εντόσ
του κτιρίου) και ςφνδεςθ με τθν υπάρχουςα γραμμι αναμονισ του box.



2 Γραμμζσ δικτφου DATA UTP CAT 5 από το box μζχρι το RACK ιςογείου.
Πλα τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα ςπιράλ (τφπου
ΚΟΥΒΙΔΘ) όπου και κα τερματίηουν ςτθν αναμονι του box.

ΧΩΟΣ ΦΟΕΙΩΝ - ΡΟΚΑΤ


Στον νζο χϊρο (box) των Φορείων κα πραγματοποιθκοφν οι εξισ
εργαςίεσ:



Γραμμι φωτιςμοφ από υφιςτάμενο κφκλωμα φωτιςμοφ (εντόσ του
κτθρίου) και ςφνδεςθ με τθν υπάρχουςα γραμμι αναμονισ του box.



Γραμμι ρευματοδοτϊν από υφιςτάμενο κφκλωμα ρευματοδοτϊν (εντόσ
του κτιρίου) και ςφνδεςθ με τθν υπάρχουςα γραμμι αναμονισ του box.
Πλα τα καλϊδια κα διζρχονται εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα ςπιράλ (τφπου
ΚΟΥΒΙΔΘ) όπου και κα τερματίηουν ςτθν αναμονι του box.

ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΑ
 Γραμμι τροφοδοςίασ φωτεινισ επιγραφισ από υφιςτάμενο κφκλωμα
ρευματοδοτϊν. Θ τροφοδοςία κα πραγματοποιθκεί με καλϊδιο ΝΥΜ 3 Χ
2,5mm2 εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα ςπιράλ (τφπου ΚΟΥΒΙΔΘ), κακϊσ και
από θλεκτρικό πινακάκι με: ρελζ φορτίου ράγασ 2 Χ 2O A - φωτοκφτταρο
(θμζρασ – νφχτασ) και αςφάλεια ράγασ 10 Α, εντόσ του κτθρίου.
 Θα γίνει αντικατάςταςθ ςε:


20 ευματοδότεσ ςοφκο χωνευτοφσ.



10 Διακόπτεσ (απλοί – K/R) χωνευτοφσ.

 Θα πραγματοποιθκεί τοποκζτθςθ δφο (2) νζων patch panel Panduit 24
κζςεων εντόσ του RACK ιςογείου, και κα μικτονομθκοφν – αρικμθκοφν
όλεσ οι νζεσ κζςεισ εργαςίασ.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πλαιςίου (τελάρο) με πορτάκια, καταςκευισ
αλουμινίου, διαςτάςεων 50 Χ 50εκ. για τθν προςταςία του υφιςτάμενου
κεντρικοφ πίνακα πυρανίχνευςθσ ιςογείου.
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 Ζλεγχοσ όλων των καλωδίων δικτφων DATA από τουσ χϊρουσ – ιατρεία
μζχρι το RACK ιςογείου.

Επιςθμαίνεται ότι οι παρεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ που αφοροφν εργαςίεσ
υδραυλικοφ και θλεκτρολόγου κα γίνουν με μζριμνα του αναδόχου και τθν
επίβλεψθ τθσ ΤΥ του Νοςοκομείου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ- ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Θ/Μ
ΕΓΑΣΙΩΝ
Ζνδειξθ εργαςιϊν
Κακαιρζςεισ -Αποξθλϊςεισ –
Μεταφορζσ - Αποκομιδι μπαηϊν και
άλλων υλικϊν αποξιλωςθσ.
Καταςκευι Τοιχοποιίασ ξθράσ
δόμθςθσ ενιςχφςεισ (εςωτερικιεξωτερικι)
Χρωματιςμοί εςωτερικϊν επιφανειϊν
Βερνικοχρωματιςμοί μεταλλικϊν
επιφανειϊν(κάςεσ)
Καταςκευι ράμπασ ςτθν είςοδο των
ΤΕΙ
Διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου,
πεηοδρόμια- ρείκρα- κολωνάκια
παρεμπόδιςθσ ςτάκμευςθσ.
Μεταλλικι καταςκευι ςτιριξθσ τθσ
διπλισ κφρασ
Μεταλλικι καταςκευι ςτιριξθσ
δικτφου αερίων κατά μικοσ των
παρακφρων
Μεταλλικό ςκίαςτρο με πλζγμα
ςκίαςθσ από πολυαικυλζνιο
Θφρα εςωτερικι ειςόδου
Θφρεσ εξωτερικζσ ςυρόμενεσ
αλουμινίου με ςίτα
Τοποκζτθςθ νζου δαπζδου PVC
Διάνοιξθ ανοίγματοσ ςε τοίχο
γυψοςανίδασ
Ξυλουργικά – Ζπιπλα
Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνων
ορυκτϊν ινϊν 60 Χ 60 ψευδοροφισ
Ρροςτατευτικά τοίχου και
προςτατευτικζσ γωνιζσ
Σφςτθμα ανάρτθςθσ κουρτινϊν

Μον. Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Αξία
εργαςιϊν

1

6.100,00

m2

57

2.570,00

m2

960

4.800,00

Κατϋαπ
Κατϋαπ

1
1

370,00
3.500,00

Κατϋαπ

1

2.000,00

Κατϋαπ

1

200,00

Κατϋαπ

1

1.700,00

Κατϋαπ

1

5.200,00

Τεμ.

1

340,00

Τεμ.

3

6.000,00

Κατϋαπ

1

2.450,00

m2

1,4

100,00

Κατϋαπ

1

3.000,00

Κατϋαπ

1

500,00

Κατϋαπ

1

400,00

Κατ’ απ

1

4.470,00

Κατϋαπ
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Σιμανςθ εξωτερικι – εςωτερικι
Υδραυλικζσ Εργαςίεσ
Ρρομικεια ειδϊν υγιεινισ
Θλεκτρολογικά ( Ιςχυρά, Αςκενι)
Απρόβλεπτα

Κατ’ απ
Κατϋαπ
Κατϋαπ
Κατϋαπ

ΑΔΑ: 6ΨΔΡ4690ΩΝ-Ο0Σ
1
1.000,00
1
4.200,00
1
4.100,00
1
5.000,00
2.000,00

ΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00 ΕΥΩ ΡΛΕΟΝ ΦΡΑ
Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί και να παραδοκοφν πλιρεσ,
βάςει τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δεκαπζντε
(15) θμερϊν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αςκοφν
το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελοφν αντίςτοιχα ζργα ςχετικά με το
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω
προςόντα και να υποβάλει τα αντίςτοιχα αποδεικτικά ζγγραφα ςτο φάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» τθσ προςφοράσ του (ΕΡΙ ΡΟΙΝΘΣ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):
 Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ)
 Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ ΕΝ IS 14001:2015 (ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ)
Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ) με πεδία:
Εμπειρία ςε ζργα αντίςτοιχων εργαςιϊν κα προςκομίςουν με τθν
προςφορά τουσ τουλάχιςτον τρεισ (3) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν
από Νοςθλευτικά ιδρφματα και δφο από δθμόςια ιδρφματα. (επί ποινισ
αποκλειςμοφ).
 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επιπλζον να προςκομίςουν ςτο φάκελο
προςφοράσ υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 – άρκρο 8, παρ.4
ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι επιςκζφκθκαν τουσ χϊρουσ προκειμζνου να
λάβουν γνϊςθ του αντικειμζνου των εργαςιϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν
του ζργου και αποδοχισ όλων των όρων του διαγωνιςμοφ. Θ υπεφκυνθ
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διλωςθ κα ςυνυπογράφεται και από Μθχανικό τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του
Νοςοκομείου (επί ποινισ αποκλειςμοφ).
 Να κατατεκεί κατάςταςθ προςωπικοφ κεωρθμζνθ από επικεϊρθςθ
εργαςίασ, όπου κα φαίνεται ότι απαςχολεί μόνιμα ζνα τεχνίτθ υδραυλικό,
ζνα

αρχιτεχνίτθ

υδραυλικό,

ζνα

τεχνίτθ

θλεκτρολόγο,

που

κα

απαςχολθκοφν ςτο ζργο, ςυνοδευμζνθ από τισ αντίςτοιχεσ επαγγελματικζσ
άδειεσ εργαςίασ και πιςτοποιθτικά του προςωπικοφ. (επί ποινισ
αποκλειςμοφ).
 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου Ν.1599/1986 ότι οι εργαςίεσ κα ολοκλθρωκοφν εντόσ δεκαπζντε
(15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν (επί ποινισ
αποκλειςμοφ).
 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει εγγράφωσ, με υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου Ν.1599/1986 Τεχνικό Αςφαλείασ και Επιβλζποντα Μθχανικό ο
οποίοσ οφείλει να ςυνεργάηεται άμεςα με τθν Τεχνικι Υπθρεςία κακ όλθ
τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, για διευκρινιςεισ, οδθγίεσ κτλ
(επί ποινισ αποκλειςμοφ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ:
1. Ο Ανάδοχοσ αρχικά, με τθ λιψθ τθσ κατακυρωτικισ επιςτολισ, οφείλει να
κατακζςει εντόσ (5) εργάςιμων θμερϊν, χρονοδιάγραμμα και ςτθ ςυνζχεια
κα πρζπει να προετοιμάςει όλο το υλικό του ϊςτε να είναι ζτοιμοσ να
ξεκινιςει τισ εργαςίεσ.
Σε περίπτωςθ προβλιματοσ οφειλόμενο ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, (και μθ
υπαιτιότθτασ του εργολάβου) είναι δυνατόν, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ
αιτιςεωσ του και ζγκριςθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, να δοκεί
παράταςθ παράδοςθσ των εργαςιϊν.
2. Πποιεσ άλλεσ εργαςίεσ απαιτθκοφν, για να είναι το ζργο πλιρεσ και δεν
περιλιφκθκαν ςτθν παροφςα περιγραφι, κα εκτελεςκοφν χωρίσ επί πλζον
επιβάρυνςθ.
3. Οι εργαςίεσ κα παραλθφκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι επίβλεψθσ και
παραλαβισ.
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1. Για διευκρινιςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν
ι με τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, ι για παραδρομζσ τισ Τεχνικισ
Ρεριγραφισ, ο προςφζρων οφείλει να ηθτιςει περεταίρω διευκρινιςεισ και
πλθροφορίεσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, πριν τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται να
αποδεχτεί τισ διευκρινιςεισ / πλθροφορίεσ και οδθγίεσ που κα δοκοφν εκ
των υςτζρων, από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.
2. Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ θ οποία ςυνοδεφει τθν Τεχνικι
Ρεριγραφι είναι ενδεικτικι. Γι αυτό το λόγο, πριν τθν κατάκεςθ τθσ
προςφοράσ και πριν ξεκινιςει θ καταςκευι, κα πρζπει να γίνει επανζλεγχοσ
από τον Ανάδοχο, αφοφ λθφκοφν όλεσ οι διαςτάςεισ επί τόπου. Οι
παραγγελίεσ κα γίνουν βάςει πραγματικϊν μεγεκϊν και όχι από τα ςχζδια.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ ανακαταςκευισ κα βαρφνει τον Ανάδοχο.
3. Ο εργολιπτθσ υποχρεοφται, πριν από τθν προμικεια οποιουδιποτε υλικοφ
και πριν από τθν οποιαδιποτε καταςκευι, να προςκομίηει δείγματα ςτο
εργοτάξιο για ζγκριςθ. Θ ζγκριςθ ζχει τθν ζννοια τθσ εντολισ για τθ ςυνζχιςθ
των εργαςιϊν και ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον εργολιπτθ από
τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε κακοτεχνία ι αςτοχία υλικοφ που κα
εμφανιςτεί ςτο μζλλον.
4. Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ,
εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ (ISO,
CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΘ ΥΥ-Ρ κλπ). Θα προςκομίηονται ςτο ζργο
ςυςκευαςμζνα και προςτατευμζνα με περιτφλιγμα, ςε ποςότθτα που να
επιτρζπει τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ τουσ και ςθμαςμζνα όπωσ
προβλζπουν τα ςχετικά πρότυπα.
5. Οι προςφορζσ να είναι επί του ςυνόλου. H Τεχνικι Υπθρεςία διατθρεί το
δικαίωμα απόρριψθσ του προτεινομζνου μειοδότθ εφόςον διαπιςτϊςει ότι
δεν ακολουκεί τισ υποδείξεισ και τισ τεχνικζσ περιγραφζσ του εργαςιϊν.
6.

Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει :



α. να φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ τάξεωσ και τθσ κακαριότθτασ ςτο
εργοτάξιο, μζχρι τθν παράδοςθ των εργαςιϊν.
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Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι οφείλει να εργαςτεί υπό
ςυνκικεσ οι οποίεσ να επιτρζπουν τθν κατά το δυνατό ανενόχλθτθ
λειτουργία του Νοςοκομείου.
Ο χϊροσ εργαςιϊν κα ςφραγιςκεί ερμθτικά, με ευκφνθ του Αναδόχου,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.
Θα τθρθκοφν όλεσ οι οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν πρόλθψθ των
Νοςοκομειακϊν

Λοιμϊξεων

που

ςχετίηονται

με

τεχνικζσ

και

καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ.
Ρροςτατευτικά – διαχωριςτικά πανό, που να εξαςφαλίηουν ερμθτικι
απομόνωςθ του εργοταξίου για θχομόνωςθ και προςταςία από τθν ςκόνθ,
των όμορων χϊρων, λόγω οικοδομικϊν εργαςιϊν, βαρφνουν τον εργολιπτθ
ο οποίοσ και ζχει τθν ευκφνθ.


β. να προνοεί για τθν μεταφορά και αποκικευςθ όλων των υλικϊν προσ
χριςθ και να παίρνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προφφλαξθσ των
προςκομιηομζνων υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν, των μθχανικϊν, των
μεταφορικϊν μζςων και εν γζνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ του
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των επιβλεπόντων και κάκε τρίτου ςφμφωνα
με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ (νομοκεςία περί δθμοςίων ζργων
και οδθγίεσ και διατάγματα περί υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ.), φζροντοσ
τθν ευκφνθ αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ για κάκε ςυνζπεια που κα
προκφψει από τθ μθ εφαρμογι τουσ.



γ. Να αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν
ηθμιά ι φκορά ςτθν πρότερό τουσ κατάςταςθ εφόςον αυτι προκλικθκε
από δικι του υπαιτιότθτα.



δ. Να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ του Νοςοκομείου. Για
οποιαδιποτε τροποποίθςθ, κατά τθ φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κα
υπάρχει πρϊτα ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.

7. Με τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν, νοείται ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ των
χϊρων και των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, κακϊσ και των Γενικϊν και Ειδικϊν
Πρων και Απαιτιςεων τθσ παροφςθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, τουσ οποίουσ
αποδζχεται ΡΛΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΙΦΥΛΑΚΤΑ.
8. Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων όλων των υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ
Υπθρεςίασ μασ.
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9. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά,
για τθν αςφάλεια του ζργου και των εργαηομζνων, είναι ο ανάδοχοσ του
Ζργου.
10. Πλοι οι χϊροι, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να είναι κακαροί
11. Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν να γίνει απομάκρυνςθ των αχριςτων υλικϊν
από το ςυνεργείο ςε κάδο με χρζωςθ του αναδόχου.

ΑΟΘΟΝ 7
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ΣΔΤΓ ζα ζπληάζζεηαη αλάινγα κε ηε
λνκηθή κνξθή ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, απφ έθαζην αξκφδην πξφζσπν
ή εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πξάμε απηή (κε πξνζθφκηζε
αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο),ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1(αα θαη 1(ββ) ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπΝ.4412/2016.
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221992]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Μεζνγείσλ 154, Αζήλα Σ.Κ. 11527]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΑΓΟΥΟΓΙΑΝΝΘ]
- Τθλζφωνο: *213 2033935]
- Θλ. ταχυδρομείο: *a.agourogianni@gna-gennimatas.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gnagennimatas.gr]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Ραροχι υπθρεςίασ για τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν και Θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν, ςτα
πλαίςια μετεγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των Τ.Ε.Ρ. ςτο χϊρο των Τ.Ε.Ι. του Νοςοκομείου, με
CPV: 50710000 Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *20PROC007093666]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ]
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- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[53/20]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι
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ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ΑΔΑ: 6ΨΔΡ4690ΩΝ-Ο0Σ

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
[ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

46

ΑΔΑ: 6ΨΔΡ4690ΩΝ-Ο0Σ

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ,
για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο
από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα
είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει
ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται
ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)

Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ
(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ
οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα
με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
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Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων .
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+vi
Εάν ναι, αναφζρετε :
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανviii:

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+vii
*+ Ναι *+ Πχι

*…… +
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;x
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xi
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
*+ Ναι *+ Πχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
*+ Ναι *+ Πχι

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
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*……+

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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*+ Ναι *+ Πχι
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
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Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ
μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

55

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

ΑΔΑ: 6ΨΔΡ4690ΩΝ-Ο0Σ

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxiv, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxv:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxvii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

Ραραλιπτεσ

*……..........................]

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
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α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxix, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxx.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι,
ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν
τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+
του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

H ζπληάμαζα

Α.Αγνπξφγηαλλε

Η Τπεχζπλε ηνπ Γξ.
Πξνκεζεηψλ

Υ. Σέδα

Ο Πξντζηάκελνο
Σκ. Πξνκεζεηψλ

Π. Κνπζηνπξήο

Η Πξντζηακέλε

Η Πξντζηακέλε Γ\θήο Γηεχζπλζεο

Οηθ/θήο Τπνδ\λζεο

Γ. Παλαγησηνπνχινπ

Αξγ.Παπαρξήζηνπ

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Διεπζέξηνο Μπνχιηαο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Σκεκαηάξρεο ηεο Γξακκαηείαο
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