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Προς
1. ΕΗΔΗ (Διαβοσλεύζεις)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. Tμήμα Πληροθορικής ΓΝ Υανίων
e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ :

«Πρόζκληζη Πρώηης (Α) Δημόζιας Διαβούλεσζης για ηην προμήθεια και
εγκαηάζηαζη / επέκηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ζωληνωηού ηατσδρομείοσ)».

σεηικά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
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7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Το με απ. ππωη 8375/13-04-2018 έγγπαθο ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηος ΓΝ Φανίων.
12) Η με απίθμ. 7/ πρκ.11/03-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ94946907Τ-ΞΩ0) απόθαζη ΔΣ ηος Νοζοκομείος ζσεηικά με
ηην επέκηαζη ζυληνυηού / πνεςμαηικού ηασςδπομείος.

Πποζκαλούμε ζε ανοικηή Πρώηη (Α) Δημόζια Διαβούλεσζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν
για ηην Προμήθεια και εγκαηάζηαζη / επέκηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ζωληνωηού ηατσδρομείοσ
ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν.
Η Διαβούλεςζη θα διαπκέζει από ηιρ 09/05/2018 έυρ και ηιρ 25/05/2018 ημέπα Παπαζκεςή.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Δημοζίυν

ςμβάζευν

“Διαβοςλεύζειρ”

(ΕΗΔΗ)

και

ζηην

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

Νοζοκομείος

ζύνδεζμο
Υανιών

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΕΗΔΗ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΕΗΔΗ δεν γίνεηαι
επιζύνατη

απσείυν.

Απσεία

μποπούν

να

αποζηαλούν

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος
δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. ε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον
διασειπιζηή ηυν διαβοςλεύζευν, αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
ε

κάθε

πεπίπηυζη

ηα

ζσόλια

πος

έπσονηαι

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
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Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική

ανακοίνυζη

ζηην

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

Νοζοκομείος

Υανιών

(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Επιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΕΗΔΗ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1)

Σο ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Σμήμα Ππομηθειών.

2)

Σιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.

3)

Σιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Σην εμπειπία.

5)

Σςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Σα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.

Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΕΠΤ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΘΟΘΚΗΣΗ

ΖΟΤΡΘΔΗ ΓΕΩΡΓΘΟ

σνημμένα (1) :
1.

Απόθαζη Δ Νοζοκομείος, με απίθμ. 7/ ππκ.11/03-05-2018 (ΑΔΑ: Φ94946907Σ-ΞΧ0) ζσεηικά με ηην επέκηαζη
ζυληνυηού / πνεςμαηικού ηασςδπομείος.

Κοινοποίηζη:
1.

Δ/νζη Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ

2.

Σμ. Ππομηθειών

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«O ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
11νλ Πξαθηηθό ηεο 03εο Μαΐνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ

ΘΔΜΑ 7νλ: «ρεηηθά κε επέθηαζε

ζσιελσηνύ / πλεπκαηηθνύ

ηαρπδξνκείνπ ».

Ζ Γηνηθεηηθή

Γηεπζύληξηα Ννδαξάθε ηέιια ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 9571/30-04-2018 εηζήγεζε ηεο,
ε νπνία έρεη σο εμήο:
«ΥΔΣ: Σν αξίζκ.πξση.8375/13-4-18 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
αο δηαβηβάδνπκε ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, κε ην νπνίν καο γλσξίδνπλ όηη ζην
Ννζνθνκείν καο, ζε έμη (6) από ηηο δώδεθα (12) θιηληθέο , ζε όια ηα
εξγαζηήξηα, ζρεδόλ ζε όιεο ηηο κνλάδεο , ζην Φαξκαθείν θαζώο θαη ζην
Γξαθείν Κίλεζεο, ιεηηνπξγεί ζσιελσηό ηαρπδξνκείν.
Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ από 2.000.000 απνζηνιέο κε
όηη απηό ζπλεπάγεηαη ζε ηαρύηεηα, εμππεξέηεζε, αθξίβεηα δηαδηθαζίαο θαη
εξγαηνώξεο, εηδηθά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη λπθηεξηλέο βάξδηεο.
Πξνηείλνπκε ινηπόλ ηελ επέθηαζε ζηα θάησζη Σκήκαηα :
1.

Α΄ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή

2.

Β΄ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή

3.

Οξζνπεδηθή Κιηληθή

4.

Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή

5.

Οπξνινγηθή Κιηληθή

6.

Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή

7.

Γεληθά Υεηξνπξγεία
1
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8.

Μνλάδα Ομέσλ – Ογθνινγηθνύ

9.

Σκήκα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο

10.

Φπρηαηξηθή Κιηληθή

Δπηζπλάπηνληαη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σν θόζηνο γηα ηελ επέθηαζε, ηνλ δηαρσξηζκό ησλ δσλώλ θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε

ηνπ

θέληξνπ,

αλέξρεηαη

ζην

ύςνο

ησλ

75000

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα αηηήκαηα ΠΓΔ 2018.
Πξνηείλνπκε όπσο νη ζπλεκκέλεο πξνδηαγξαθέο αλαξηεζνύλ γηα
«Γηαβνύιεπζε» πξνθεηκέλνπ ην
Ννζνθνκείν

καο,

έγθαηξα

λα

πξνρσξήζεη

ζηηο

δηαγσληζηηθέο

δηαδηθαζίεο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα,
Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
ζσιελσηνύ / πλεπκαηηθνύ Σαρπδξνκείνπ ζην Γ.Ν. Υαλίσλ, πξνθεηκέλνπ
λα ηεζνύλ ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ
σο εμήο:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ / ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΧΛΗΝΧΣΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧΝ
Γεληθά
Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ κε ζύζηεκα ηαρπκεηαθνξάο
δεηγκάησλ αίκαηνο θαη ινηπώλ πιηθώλ, απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε λέσλ
ζηαζκώλ ζηα παξαθάησ ηκήκαηα:









Νεπξνρεηξνπξγηθή θιηληθή (Α3 4νο όξνθνο).
Α’ Υεηξνπξγηθή θιηληθή (Α3 5νο όξνθνο).
Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή (Α2 5νο όξνθνο).
Β’ Υεηξνπξγηθή θιηληθή (Α4 5νο όξνθνο).
Οπξνινγηθή θιηληθή (Α4 3νο όξνθνο).
Οξζνπεδηθή θιηληθή (Α1 5νο όξνθνο).
Υεηξνπξγεία (Αλάλεςε) (Β 1νο όξνθνο).
Ομέα κνλάδα Ογθνινγηθνύ (Α2 1νο όξνθνο).
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Μεζνγεηαθή αλαηκία (ηζόγεην) (κεηαθνξά
ζηαζκνύ κε ιεηηνπξγηθνύ) (Α4 ηζόγεην)
Φπρηαηξηθό ηκήκα ( Ι ηζόγεην)

ππάξρνληα

Σν ππάξρνλ Μεράλεκα / Γίθηπν είλαη πξνέιεπζεο Απζηξίαο (νίθνπ
Schumetzberger MP10000) θαη απνηειείηαη από 14 ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο, 7
δηεξρόκελνπο, 10 δηαθιαδσηήξεο. Σν λέν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη
ζπκβαηό κε ην ππάξρνλ, ήδε εγθαηεζηεκέλν. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ αλαβάζκηζεο είλαη απαξαίηεηεο νη παξαθάησ εξγαζίεο:
1. Δπέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηαρπκεηαθνξάο κε (νθηώ) 8 λένπο ζηαζκνύο
θαη κεηαθνξά ελόο (1) παιηνύ ζε κε ιεηηνπξγία.
2. Αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ κε λέαο ηερλνινγίαο.
3. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 2 δώλεο – κεηαθνξά ηνπ ππάξρνληα
θπζεηήξα ζηνλ ρώξν ηνπ κεραλνξόθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (2νο όξνθνο
από Ηζόγεην).
4. Δμνπιηζκό ησλ ζηαζκώλ κε ζύζηεκα RF.
5. Πξνκήζεηα λέσλ νβίδσλ-βνιίδσλ.

1. Δπέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε νθηώ (8) λένπο ζηαζκνύο θαη
κεηαθνξά ελόο (1)

Οη ζηαζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη δύν εηδώλ (Γηεξρόκελνη ή Σεξκαηηθνί). Θα
ηνπνζεηεζνύλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ζηηο θιηληθέο θαη ηκήκαηα ηνπ
λνζνθνκείνπ ζα είλαη απηόκαηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο. Ζ επηινγή ζα γίλεηαη
αλάινγα κε ηελ αλάγθε ηεο δηαδξνκήο θαη ζα έρνπλ ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά.

1.1 ηαζκνί Γηεξρόκελνη - Σεξκαηηθνί

Ο θάζε ζηαζκόο ζα πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηα ζρεδηαζκέλνο θαη ζα
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε σο ελδηάκεζνο ή σο ζηαζκόο θαηάιεμεο. Θα είλαη
απηόκαηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο κε απνηέιεζκα λα κεηώλεη ηνπο ρξόλνπο
αλακνλήο ηνπ ρξήζηε.
Ζ απνζηνιή από ην ζηαζκό ζα γίλεηαη ηνπνζεηώληαο ηε βνιίδα ζηνλ
εηδηθό ρώξν απνζήθεπζεο θαη ζα αλαγλσξίδεηαη ακέζσο από ην ζύζηεκα κε
ηερλνινγία RF-TAG ρσξίο ηελ απαίηεζε πιεθηξνιόγεζεο, ε ηνπνζέηεζε ηεο
βνιίδαο ζην ζηαζκό ζα κπνξεί λα γίλεηαη αθόκε θαη όηαλ ν ίδηνο ν ζηαζκόο
δέρεηαη κηα άιιε βνιίδα από θάπνηνλ άιιν ζηαζκό.
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Ζ άθημε ηεο βνιίδαο ζηνλ ζηαζκό ζα γίλεηαη κε κεδεληθή ηαρύηεηα,
ράξε ζην αεξόθξελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, θαη ζα εμέξρεηαη απ ’απηόλ
θάλνληαο ειεύζεξε πηώζε. Ζ άθημε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή αθόκε θαη ηελ
ώξα πνπ ηνπνζεηείηαη άιιε βνιίδα πξνο αλαρώξεζε.
Θα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλε δηαδξαζηηθή νζόλε Touch Panel
πιεθηξνιόγην 7΄΄πεξίπνπ ζηελ νπνία ζα έρεη δπλαηόηεηα λα απεηθνλίδνληαη
νπνηαδήπνηε θαη όζα ζηνηρεία ζέιεη ν ρξήζηεο, όπσο ζε πνην ζεκείν
ζηάιζεθε ε βνιίδα θαζώο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε
ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο θάζε θνξά ηηο αλάινγεο ιέμεηο ζηα
Διιεληθά.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ πιήθηξα γηα εηδηθέο θαη
πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίεο.
Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο δηαδξαζηηθήο νζόλεο Touch
Panel, ώζηε ζην κέιινλ λα εμνπιηζηνύλ θαη νη ππόινηπνη ζηαζκνί ηνπ
λνζνθνκείνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο .
Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ειέγρνπ ζηηο
ιεηηνπξγίεο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (ζηαζκώλ θαη δηαθιαδσηήξσλ) κέζσ
ηνπ “MENU” κε ρξήζε θσδηθνύ γηα:
 Απηόκαηε απνζηνιή/ιήςε.
 Πξόγξακκα εθηξνπήο ( follow me ).
 Γπλαηόηεηα έσο θαη όθηαςήθην θσδηθό επηινγήο κε αλαγξαθή ηεο
επσλπκίαο ηνπ ηκήκαηνο κε ειεύζεξνπο ραξαθηήξεο ζηα Διιεληθά.
 Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηηο νζόλεο.
 Σν κελνύ ηνπ ζηαζκνύ όπσο θαη νιόθιεξνπ (software ζηαζκνύ θαη
ππνινγηζηή) ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ζηα Διιεληθά.
 Έλδεημε άθημεο ηεο βνιίδαο από εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο κνλάδεο.
 Σν ζύζηεκα πξέπεη λα έρεη:
 Δηζαγσγή βνιίδαο ελώ είλαη απαζρνιεκέλν.
 Λεηηνπξγία πξννξηζκνύ εθθέλσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή
θάπνηνπ άιινπ πξννξηζκνύ γηα θάπνηνπο ιόγνπο δελ είλαη
πξαγκαηνπνηήζηκε.
 Γπλαηόηεηα επηινγήο θιεηδώκαηνο ηνπ ζηαζκνύ (εθηόο ιεηηνπξγίαο).
 Πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα κελ γίλεηαη θόξησζε ησλ βνιίδσλ
πέξα ηηο κηαο θάζε θνξά.
 Γπλαηόηεηα θόξησζεο δεύηεξεο βνιίδαο ακέζσο κεηά ηελ αλαρώξεζε
ηηο πξώηεο ρσξίο λα πεξηκέλνπκε ηελ νινθιήξσζε ηηο απνζηνιήο.
 Απηόκαηε δηόξζσζε ησλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε θάπνηνπ
καγθώκαηνο.
 Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηαζκνύο δηαθόξσλ ηύπσλ.
 ύζηεκα απηόκαηεο πέδεο γηα νκαιή πξνζγείσζε ηεο βνιίδαο.
 πλδπαζκόο κε άιινπο ηύπνπο ζηαζκνύ ζην ίδην ζύζηεκα.
 Δλζσκαησκέλν ειεθηξνληθό θαηάινγν αλαδήηεζεο νπνηνδήπνηε
ζηαζκνύ .
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 Γηα ηεο επηζηξνθέο ησλ βνιίδσλ λα κελ απαηηείηαη πιεθηξνιόγεζε ζην
ζηαζκό. Σν ζύζηεκα λα αλαγλσξίδεη ηελ θάζε βνιίδα από πνύ έρεη έξζεη
θαη πνηαλνύ ηκήκαηνο είλαη θαη λα ρξεηάδεηαη απιά ε ηνπνζέηεζε ηεο
βνιίδαο ζην ζηαζκό.

1.1.α Καιάζη ιήςεο ζηαζκνύ
Σν θαιάζη θαη ην ξάθη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 4 θαη 5 ρηι. πεξίπνπ
από ζύξκα, θαη λα είλαη θαιπκκέλν κε ζπλζεηηθό ρξσκαηηζκέλν λάηινλ. Να
έρεη έλα εηδηθό ζύζηεκα ππνδνρήο γηα λα πξνθπιάζζεη ηηο βνιίδεο από ηε
βίαηε επαθή κε ην θαιάζη.

1.2

Γηαθιαδσηήξαο

Ο αξηζκόο ησλ δηαθιαδσηήξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ζσζηή
ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επηιεγνύλ από ηνλ πξνκεζεπηή.
Θα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξάθακςεο από ηνλ θύξην ζσιήλα
κεηαθνξάο πξνο θάπνηνπο ζηαζκνύο ή άιινπο δηαθιαδσηήξεο, πξάγκα πνπ
ζα ρσξίδεη ην ζύζηεκα ζε επηκέξνπο ηκήκαηα.
Ο δηαθιαδσηήξαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από έλα εύθνια
κεηαησπίζηκν πιαζηηθό θάιπκκα, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από
αλαθπθιώζηκα αλζεθηηθά ζπλζεηηθά αδηάβξνρα πιηθά, ηθαλά λα αληέμνπλ ηελ
επαθή κε ρεκηθέο νπζίεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη ηέηνηα πνπ ν άμνλαο ηεο
ζέζεο ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη ζα θαζίζηαηαη επηηξεπηή ε
θαηαθόξπθε ή ε νξηδόληηα ηνπνζέηεζή ηνπ.
Ζ αιιαγή δηεύζπλζεο ζηνλ δηαθιαδσηήξα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη
από έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα 24v ηνπνζεηεκέλν επάλσ ζηνλ άμνλα νδεγό ηνπ
πεξηζηξεθόκελνπ θακππισηνύ ζσιήλα.
Ζ επζπγξάκκηζε λα είλαη απνηέιεζκα ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ κε
αηζζεηήξηα νπηηθά θαη καγλεηηθά, έηζη κε ηε κεηαηόπηζε ηκεκάησλ όπσο νη
άμνλεο νδεγνύ, ηα ειαηήξηα θ.α. λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε “καγθώκαηνο” ή
δπζθνιίαο ζηελ επζπγξάκκηζε.
Να δηαζέηεη ειεθηξνληθή δηάηαμε απνθπγήο ππεξθόξησζεο ηξνθνδνζίαο θαη
απνξξόθεζεο βηνκεραληθώλ θαη ζηαηηθώλ παξαζίησλ .

2. Κέληξν ειέγρνπ PC
Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θέληξν
πςειήο ηερλνινγίαο βαζηζκέλν ζε βηνκεραληθό ππνινγηζηή WINDOWS ή
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LINUX θαη δελ ζα απαηηείηαη ζύλδεζε κε έμηξα ππνινγηζηή γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ε επέκβαζε ζην όιν ζύζηεκα. Να έρεη θηιηθά επέιηθην
ειεύζεξν πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα παξέρεη δπλαηόηεηα ζύδεπμεο
πεξηζζόηεξν από πέληε (5) δηαθνξεηηθώλ δσλώλ (κεηαγσγήο) θαη δηαθνζίσλ
(200) ζηαζκώλ. Κάζε δώλε ζα έρεη ηνλ δηθό ηεο θπζεηήξα θαη δελ ζα
απαηηείηαη επηπιένλ hardware γηα ηνλ έιεγρν θάζε δώλεο έηζη ώζηε λα
ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα ή ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο δώλεο, δπλαηόηεηα πνπ ζα
επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε δηαθίλεζε πνιιώλ κεηαθνξέσλ ζην δίθηπν.
Μέζσ ηεο νζόλεο κε γξαθηθά ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα
ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ησλ βνιίδσλ, θαζώο θαη εληνπηζκόο ηνπ ζεκείνπ
πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην δίθηπν αιιά θαη ην πνηνο ζηαζκόο βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε αλακνλήο ηελ ώξα ηεο κεηαθνξάο θ.η.ι.
Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ην θέληξν λα ππάξρεη πξόζβαζε, είηε ην
ζύζηεκα είλαη ζε ιεηηνπξγία είηε όρη, ζε όιεο ηηο κνλάδεο μερσξηζηά ή ζε
ζπλδπαζκό, γηα ζθνπνύο επηζθεπήο, αλάιπζεο, αλακεηάδνζεο, δνθηκήο
ιεηηνπξγίαο, δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο αλά ζηαζκό, αλά δώλε θ.η.ι.
Δπηπιένλ πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ:
 Γπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ εθηξνπήο απνζηνιώλ.
 Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ πξνο απνζηνιή κεηαθνξέσλ ζην ζηαζκό
ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ απνζηνιέα αθόκε θαη αλ ππάξρεη
κεηαθνξέαο ζην δίθηπν πξνο ιήςε.
 Απεηθόληζε ζην θεληξηθό ζύζηεκα όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ νη
ζηαζκνί (εκπινθέο θίλεζεο βνιηδώλ, αλαγλώξηζε πηζαλνύ πξνβιήκαηνο
έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε κεηάβαζε ηερληθνύ ζηελ θιηληθή ).
 Ρύζκηζε πξνηεξαηόηεηαο ησλ ζηαζκώλ ζε απνζηνιή θαη ιήςε έσο δέθα
έμη επηπέδσλ (16) κε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηνύληαη όπνηε απηό είλαη
επηζπκεηό.
 Γπλαηόηεηα απηόκαηεο πξνεπηινγήο ζηαζκνύ ιήςεο ρσξίο λα απαηηείηαη
πιεθηξνιόγεζε κε κόληκν ε κε πξνγξακκαηηζκό (rf/tag).
 Γπλαηόηεηα ζύλδεζε ηνπ θέληξνπ πξναηξεηηθά θαη κε άιια PC θαη
εθηππσηή έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη από άιινπο ρξήζηεο κέζνπ ETHERNET δηθηύνπ ή INTERNET.
Δπίζεο λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην internet γηα ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε
απνθαηάζηαζε βιαβώλ κέζσ team viewer.
 Πξνγξάκκαηα παξαθνινύζεζεο ησλ κεραληθώλ κεξώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
 Πξνγξάκκαηα απηόκαηεο ξύζκηζεο ησλ κεραληθώλ κεξώλ.
 24σξνο έιεγρνο όισλ ησλ κνλάδσλ, ησλ ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη
ησλ θαισδίσλ, είηε ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία είηε ζε
γεληθή παύζε.
 ύζηεκα πξνηεξαηόηεηαο θαη ξύζκηζεο ώζηε νη βνιίδεο λα αλαρσξνύλ
από θάζε ζηαζκό κόλν όηαλ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα θηάζνπλ ζηνλ
πξννξηζκό ηνπο.
 Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο έσο δέθα έμη (16) απνκαθξπζκέλσλ βνκβεηώλ ζε
όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ζηαζκώλ.
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 Πξόζβαζε ζηνπο πξνγξακκαηηζκνύο ησλ ζπζηεκάησλ κόλν κε ηερληθνύο
θσδηθνύο ( password).
 Πξόζβαζε ζην ζύζηεκά κόλν κε θσδηθνύο ( password).
 Δπίβιεςε ηνπ θπζεηήξα θαη ησλ ζε αλακνλή βνιίδσλ.
 Αλαγλώξηζε ησλ βνιίδσλ κε ηερλνινγία RF/TAG γηα ηελ άκεζε
επηζηξνθήο ησλ κεηαθνξέσλ ζηελ έδξα ηνπο ( Ηρλειαζηκόηεηα ).
 Δηδηθή ζέζε αλακνλήο ησλ βνιίδσλ ζηνπο ζηαζκνύο γηα απηόκαηε
απνζηνιή ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ απνζηνιέα.
 Απηόκαην πξόγξακκα δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ηνπ δηθηύνπ ζε πεξίπησζε
θαθήο ρξήζεο ε δηαθνπήο ξεύκαηνο θαη απηόκαηε επαλαθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο.
 Δηδηθνύο ειεγθηέο πνπ επαλαθέξνπλ ην ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε
εηνηκόηεηαο ζε πεξίπησζε απόζπξζεο ηεο βνιίδαο από ην ζηαζκό.
 Δηδηθό SOFTWARE ζπληήξεζεο θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ αλά βνιίδα
ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ηερληθνύ πνπ
παξαθνινπζεί θαη ζπληεξεί ην σιελσηό Σαρπδξνκείν( ε βνιίδα κεηά
από έλα αξηζκό απνζηνιώλ ζα θαηαιήγεη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρώξν γηα
έιεγρν θαη ηπρώλ επηζθεπή).
 Όια ηα ακθίδξνκα γηα ηελ επηθνηλσλία SOFTWARE θαη γξαθηθά ηνπ
ππνινγηζηή λα ηξέρνπλ ζε θηιηθό πεξηβάιισλ γηα ηνλ ρξήζηε κε
πξνγξάκκαηα LINUX /WINDOWS γηα ησλ άκεζν έιεγρν θαη ζπληήξεζε
νπνηνπδήπνηε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο κεκνλσκέλα ή ζπλνιηθά,
βνεζώληαο έηζη ηνλ ηερληθό πνύ κέζα από ηα πξνγξάκκαηα ησλ
γξαθηθώλ θαη ηνπνγξαθηθώλ θαη κε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνύο λα θαηαλνεί
θαη λα επεκβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο λα
ελεξγνπνηήζεη ην κνηέξ ηνπ αέξα λα θηλήζεη νπνηαδήπνηε κνλάδα ηνπ
ζπζηήκαηνο ή λα δνύκε ηελ θαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ θαη ησλ
δηαθνπηώλ όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Σν Λεηηνπξγηθό ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην σιελσηό Σαρπδξνκείν ζην PC λα
είλαη απαξαίηεηα ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
 Σν πξόγξακκα ηνπ θέληξνπ-ππνινγηζηή λα είλαη ζηα Διιεληθά κε
δπλαηόηεηα θαη άιιεο Δπξσπατθήο γιώζζαο.
 ε πεξηπηώζεηο κεξηθνύ ή νιηθνύ πξνβιήκαηνο λα ελεκεξώλνληαη όινη ε
ζηαζκνί κε ηελ αλαγξαθή δηαθόξσλ κελπκάησλ ζηηο νζόλεο ηνπο ζηα
Διιεληθά.
 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα από θάζε ζηαζκό κε ηελ ρξήζε ηερληθνύ
θσδηθνύ (pin) λα ειέγρεη όιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Να καο παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ άκεζε θαηαγξαθή όισλ ησλ
απνζηνιώλ θαη ιήςεσλ αλά ζηαζκό, δώλε, εκέξα θαη ππνινγηζκνύο επί
ηεο % κε πξόγξακκα ηύπνπ Power Point ε άιιν.
 Τπνδνρέο RS 232 RS488 USB .
 θιεξό Γίζθν ssd 80GB γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ.
 Διεύζεξν δηακνξθνύκελν πξόγξακκα πνπ ζα πξνζαξκόδεηαη ζηηο
εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ .

3.Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 2 δώλεο
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Γηα ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί (πξνκήζεηα- ηνπνζέηεζε) έλα παξαθακπηήξην δίθηπν, έηζη ώζηε
λα ρσξίδεη ην ζύζηεκα ζε 2 ππνζπζηήκαηα γηα πεξηζζόηεξεο απνζηνιέο
ηαπηόρξνλα (ιόγσ ησλ πνιιώλ ζηαζκώλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζην δίθηπν).
Γίλεηαη αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ ώζηε λα παξέρεηαη απηή ε δπλαηόηεηα.
Δπίζεο λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο-εξγαζίεο γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ ππάξρνληα θπζεηήξα ζηνλ κεραλόξνθν.

4.Δμνπιηζκόο ησλ ζηαζκώλ κε ζύζηεκα RF/TAG

Όινη νη ζηαζκνί (ππάξρνληεο θαη λένη λα εμνπιηζηνύλ κε ζύζηεκα
απηόκαηεο αλαγλώξηζεο (RF / TAG) ησλ βνιίδσλ γηα ηελ α) άκεζε
επηζηξνθή ηνπο ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ρσξίο λα πιεθηξνινγνύκε θαη β) γηα λα
κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή από ην θεληξηθό ζύζηεκα ην πνπ
είλαη ε θάζε βνιίδα (ηρλειαζηκόηεηα).

5.Βνιίδεο

Γηα ηε κεηαθνξά εγγξάθσλ, αθηηλνγξαθηώλ, δεηγκάησλ αίκαηνο θ.α,λα
δηαηεζεί κηα ζεηξά από βνιίδεο δηαθνξεηηθνύ κήθνπο, κε ζπξόκελν θαπάθη.
Nα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιαζηηθά αλζεθηηθά πιηθά ζηηο ζπγθξνύζεηο.
Οη δηαθαλείο βνιίδεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από PVC, ελώ νη αδηαθαλείο
από πνιπαηζπιέλην.
Οη βνιίδεο λα έρνπλ πξνζαξκνζκέλνπο ζηεγαλνπνηεηηθνύο δαθηπιίνπο
νύησο ώζηε λα θηλνύληαη απαιά, γξήγνξα θαη κε ειάρηζην ζόξπβν (ιηγόηεξν
από 32db) κέζα ζηηο ζσιελώζεηο.
Ζ θάζε βνιίδα λα δηαζέηεη 2 microchips ζηα νπνία ζα απνζεθεύνληαη 2
θσδηθνί, έλαο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο βνιίδαο θαη έλαο γηα ηελ
ηαπηόηεηα ηεο(γηα αλαδήηεζε ζέζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βνιίδαο).
Σα αληηθείκελα πξνο απνζηνιή θαη ην κέγεζνο ηεο βνιίδαο ζα είλαη
πξνθαζνξηζκέλα.

Βνιίδεο εηδηθήο ρξήζεο
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Βνιίδεο , θαηάιιειεο γηα κεηαθνξά δεηγκάησλ αίκαηνο, δνθηκαζηηθνύο
ζσιήλεο θ.η.ι. 86Υ230 πεξίπνπ.
Βνιίδεο γηα αθηηλνγξαθίεο 63Υ370 πεξίπνπ.
Βνιίδεο γηα έγγξαθα 76Υ330 πεξίπνπ.
Κάζε ζηαζκόο ζα έρεη ηηο δηθέο ηνπ βνιίδεο κε ηα αλάινγα microchips.
Θα πξέπεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θάζε ηκήκα λα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ (2) βνιίδεο γηα κεηαθνξά δεηγκάησλ αίκαηνο θαη ηα ΣΔΠ
ηνπιάρηζηνλ 5. Δπίζεο από κία βνιίδα γηα κεηαθνξά εγγξάθσλ θαη
αθηηλνγξαθηώλ.

ΓΔΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ

σιελώζεηο – Σνπνζέηεζε







Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από
PVC-U DIN6660 – 110X2.3 DIN 4102B1 –8061/62 θαηεγνξίαο Β1/F1.
Ζ δηάκεηξόο ηνπο λα είλαη ζηαζεξή (110ρηι) θαη ε έλσζε κεηαμύ ηνπο λα
γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζσιήλα κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ, ελώ ε
ζηεγαλνπνίεζή ηνπο, πξνο απνθπγή απώιεηαο αέξα, λα επηηπγράλεηαη
κε ηε ρξήζε εηδηθήο PVC θόιιαο.
Ζ αιιαγή θαηεύζπλζεο ζηηο ζσιελώζεηο λα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε
PVC ζσιήλσλ ίδηαο δηακέηξνπ, θαηαζθεπαζκέλσλ κε ηξόπν ηέηνην,
ώζηε λα απνηεινύλ θακπύιεο ζπγθεθξηκέλεο αθηίλαο πνπ λα
επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε ηεο βνιίδαο από κέζα ηνπο.
Όηαλ πξόθεηηαη γηα ζσιελώζεηο πνπ νδεύνπλ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ε
ζηεξέσζή ηνπο λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κεηαιιηθνύο δαθηπιίνπο νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα εθάπηνληαη ζηνπο ζσιήλεο. Ζ απόζηαζε κεηαμύ
ησλ δαθηπιίσλ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 2.5κ. όηαλ πξόθεηηαη γηα
νξηδόληηα ηκήκαηα θαη πεξίπνπ 3.5κ. όηαλ πξόθεηηαη γηα θάζεηα
ηκήκαηα.

ηεξίμεηο / Γηαηξήζεηο

Όια ηα κεραλήκαηα θαη νη σιήλεο λα ηνπνζεηεζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο
ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ.

9

ΑΔΑ: 6ΚΒΚ46907Τ-Ζ06

Σα πιηθά ζηήξημεο λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα γαιβαληζκέλα.
Σα δηαζηήκαηα ζηεξηγκάησλ δελ ζα είλαη κεγαιύηεξα ησλ 2,5 κ. Οη δηαηξήζεηο
γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ.
Πξνέιεπζε – ηάληαξη

Όια ηα κεραλήκαηα κε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πιεξνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ ηάληαξη ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ( EC-EMC
89/336 EWG , EC-LOW VOLTAGE 73/23 EWG ,TUV ,CE , EN60950
,EN50081-1 ,EN50082-2) θαζώο επίζεο
ν ζπκκεηέρνληαο
ζην
δηαγσληζκό λα δηαζέηεη ISO 9001 ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύεη.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό απαξαίηεηα λα επηζθεθηνύλ ην
Ννζνθνκείν θαη λα ιάβνπλ γλώζε ηεο εγθαηάζηαζεο.
Απηό ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν πνπ ζα εθδίδεη ε Σερληθή Τπεξεζία
ην νπνίν θαη ζα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά.
Δπίζεο
ζηελ πξνζθνξά νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο όηη, ην ζπλεξγείν
πνύ δηαζέηνπλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ Διιάδα θαη έρεη ηηο
απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ησλ
κεραλεκάησλ.

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ από ηελ ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ζα είλαη
ηξεηο (3) κήλεο
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαθαηαζήθε
αληαιιαθηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα δέθα (10) έηε.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ
Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ
ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΖ
Αθξηβέο Απόζπαζκα

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ
ΑΝΣΧΝΗΑ ΒΟΤΡΛΗΧΣΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΓΗΔΡΗΣΖ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ
ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΠΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΒΑΡΓΖ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ
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