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: 28210- 22329

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :
1. Σελ Αλαθνίλσζε- πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε αξίζκ πξσηνθ: 8745/20-05-2016
εο

2. Σελ 23/πξθ12/8 -7-2016 (ΑΓΑ:6ΦΛΤ46907Σ-7Μ7) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΓΝΥ.
ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Ά ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND
EXTERMINATING SERVICES
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» θαιεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά
ης

(7) ημερών (και ότι πέραν ηης 2

-09-2016 και ώρα 14:00) πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη

ελψζεηο ησλ ίδησλ πξνκεζεπηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, λα απνζηείινπλ ζηελ
Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεηο επη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES ζε έληππε θαη

ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηηο δηακφξθσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

ηνπ

δηαγσληζκνχ.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε φισλ επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνδηαγξαθέο ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES ζηα πιαίζηα ηνπ

ΠΠΤΤ 2014 ερνπλ σο εμήο:
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ (CPV 90921000-9)DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Όιεο νη επηζπλαπηφκελεο εξγαζίεο ζα γίλνληαη κία (1) θνξά ηνλ κήλα.
Γχν (2) θνξέο ην ρξφλν φιεο νη επηζπλαπηφκελεο εξγαζίεο ζα γίλνληαη θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ φπσο : Γηάδξνκνη, Ηαηξεία, Θάιακνη Ννζειείαο, Shafts (Φξεάηηα πξφζβαζεο κεραλνινγηθψλ θαη
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) απνζήθεο νξφθσλ, θιηκαθνζηάζηα θ.ι.π. θαζψο θαη ζε έθηαθηε πεξίπησζε
φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη.
Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο
θαη απφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ζθεπάζκαηα εθ κέξνπο
ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θαη ησλ ηξσθηηθψλ θπθινθνξνχλ λφκηκα θαη ελδείθλπηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο. Να είλαη αζθαιή θαη αθίλδπλα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο γηα ηνπο
αζζελείο θαη ην Πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θηιηθά γηα ην πεξηβάιινλ.
Ζ πξνζθνξά επίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
Δάλ ακέζσο κεηά ή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηηο εθαξκνγέο δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη επηηπρήο, ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη έθηαθηε εθαξκνγή ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πειαηνιφγην ηεο Δηαηξείαο (εξγνιήπηξηαο), γηα λα απνδεηθλχεηαη έηζη ε
εκπεηξία ηεο.
Θεηηθά ζα εθηηκεζνχλ :
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηεο εξγνιήπηξηαο Δηαηξείαο γηα δεκηέο πξνο πειάηε ηεο (πάλσ απφ 80.000 επξψ).
Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνξέα πηζηνπνηήζεσλ φηη πιεξεί ηνπο φξνπο δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρεη (π.ρ. ISO).
Οη εθαξκνγέο ζα δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δπηηξνπήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα νξηζηεί
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγεί ηηο εξγαζίεο απεληφκσζεο- κπνθηνλίαο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηηξνπή ζρεηηθά
κε ηηο ψξεο θαη κέξεο ησλ εθαξκνγψλ.
Μεηά απφ θάζε πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία ε εξγνιήπηξηα Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη :
α) Πηζηνπνηεηηθφ απεληφκσζεο – κπνθηνλίαο.
β) Έθζεζε κε ηα επξήκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή.
γ) Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζίσλ.
Σα είδε πξνζηαζίαο (κάζθεο, γάληηα, θφξκεο), ηνλ εμνπιηζκφ (ςεθαζηήξεο) θαζψο θαη ηα εληνκνθηφλα θαη
κπνθηφλα ζα ηα δηαζέηεη ε Δηαηξεία.

ΥΧΡΟΗ ΠΟΤ ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Ζ ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ – ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ
ΥΧΡΟΗ
Φξεάηηα

ΔΡΓΑΗΑ
απνρέηεπζεο

θαη

θξεάηηα

νκβξίσλ

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΥΟΗ

Απεληφκσζε

πδάησλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο

Μπνθηνλία

Δμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ

Απεληφκσζε

κε

ςεθαζκφ

θαη

Μπνθηνλία

θαη αθάιππησλ ρψξσλ

δνιψκαηνο

θαη

πνληηθνί

–

αξνπξαίνη
κε

ςεθαζκφ

(δψλε

χςνπο 50 cm)
Γνισκαηηθνί ζηαζκνί εμσηεξηθψλ, πεξηκεηξηθψλ

Έληνκα

θνξπηνί, αξάρλεο, κπξκήγθηα,
θ.ι.π.

κε
θαη

απνηειεζκάησλ

ηνπνζέηεζε
θαηαγξαθή

λένπ
ησλ

Αξνπξαίνη θαη πνληηθνί
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Γνισκαηηθνί

ζηαζκνί

ζην

Τπφγεην

Νν2

(Μεραλνινγηθφ Καλάιη)

Μπνθηνλία
δνιψκαηνο

κε

ηνπνζέηεζε

θαη

θαηαγξαθή

λένπ

Αξνπξαίνη θαη πνληηθνί

ησλ

απνηειεζκάησλ
Γνισκαηηθνί

ζηαζκνί

ζην

2ν

φξνθν

(Μεραλφξνθνο)

Μπνθηνλία
δνιψκαηνο

κε

ηνπνζέηεζε

θαη

θαηαγξαθή

λένπ

Αξνπξαίνη θαη πνληηθνί

ησλ

απνηειεζκάησλ
Τπφγεηα –1-2 θαη 2νο φξνθνο (Μεραλφξνθνο)

Απεληφκσζε κε ςεθαζκφ

Έξπνληα θαη ηπηάκελα έληνκα

Γσκάηηα θαγεηψλ θαη ζθνππηδηψλ

Απεληφκσζε κε ςεθαζκφ

Έξπνληα θαη ηπηάκελα έληνκα

Φξεάηηα αζαλζέξ θαη κεραλνζηάζηα ηνπο

Απεληφκσζε

Βνεζεηηθέο Τπεξεζίεο – Μεραλνινγηθφ θαλάιη
(Ζ/Ε, πεδία ρακειήο θαη πςειήο ηάζεο πίλαθεο,
ππξνιπηηθφο θιίβαλνο)
κε

ςεθαζκφ

θαη

Μπνθηνλία
Κνπδίλα θαη εζηηαηφξην

Έξπνληα

θαη

πνληηθνί

–

πνληηθνί

–

αξνπξαίνη

Απεληφκσζε

κε

ρξήζε

gel

θαη

Έξπνληα έληνκα

θνιιψδσλ

Ηπηάκελα έληνκα

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
Κνπδίλα θαη εζηηαηφξην

Αληηθαηάζηαζε
επηθαλεηψλ

ησλ

ησλ

εληνκνπαγίδσλ

12

ειεθηξηθψλ

ηχπνπ FT 40 θαη

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπο αδηακφξθσηνπο ρψξνπο (απνζήθεο) πνπ

Απεληφκσζε

βξίζθνληαη

Μπνθηνλία

ζην

Τπφγεην

–1,

Φπζηθνζεξαπεπηήξην θαη Γ-Δίζνδνο, θ.ι.π.

Μ.Σ.Ν.,

κε

ςεθαζκφ

θαη

Έληνκα
αξνπξαίνπ

θαη
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΥΧΡΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Α. ΥΧΡΟΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ
Α1. ΚΣΗΡΗΑ (ΓΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ))
Κηίξηα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.
Κηίξην Απνζήθεο Τιηθνχ ΔΚΑΒ
Κηίξην Σερληθήο Τπεξεζίαο
Κηίξην πλεξγείσλ.
Θπξσξείν.
Οδεγνί.
Ακθηζέαηξν.
* ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζηνπο ρψξνπο εθαξκνγήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (αθαίξεζε ή
πξφζζεζε ρψξσλ) ε αληίζηνηρε πεξηθνπή ή επηβάξπλζε ζα ππνινγηζζεί κε αλαινγηζκφ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο
εθαξκνγήο (εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ρψξσλ) αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.
ε φινπο ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ζα γίλεηαη επίζεο εθαξκνγή ζηηο εκθαλείο απνρεηεπηηθέο ζσιελψζεηο θαη ηα
θξεάηηα, θαζψο θαη γχξσ απφ ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο εμσηεξηθά.
Β. ΥΧΡΟΗ ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ (ΓΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ)
Κέληξν Ζκέξαο γηα ηελ ηήξημε Αηφκσλ κε Ογθνινγηθά Ννζήκαηα (θαιηζνχλε 38, Άγ. Ησάλλεο)
Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο & Ννζνθνκείν Ζκέξαο (Κξνθηδά 25)
Πξνζηαηεπκέλν Γηακέξηζκα Β (Μηθξάο Αζίαο 5 - Παζαθάθη)
Πξνζηαηεπκέλν Γηακέξηζκα Γ (Διχξνπ 23 & Φαιαζάξλεο)
Πξνζηαηεπκέλν Γηακέξηζκα Γ (Κάκπσλ 11 – Ν. Υψξα)
Πξνζηαηεπκέλν Γηακέξηζκα Δ (Κάκπσλ 11 – Ν. Υψξα)
Πξνζηαηεπκέλν Γηακέξηζκα (Σ) - (Κ. Μαλνπ 23 Υαληα )
Ξελψλαο «Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο» - (Πι. 1866)
Ξελψλαο «Δδέκ» - (Αξηζηνηέινπο & 28εο Οθησβξίνπ - Κνπλνππηδηαλά)
Ξελψλαο «Νατάδεο» - (Καιαζάο Αθξσηεξίνπ)
Φπρνγεξηαηξηθφ Οηθνηξνθείν «Απαλεκηά» – (Ναμάθε 7 - Υαιέπα)
πλεηαηξηζηηθή Μνλάδα Δηδψλ ιατθήο ηέρλεο (ΚΤΠΔ) (Γεκνηηθή Αγνξά)
Ξελψλαο «Αλαηνιή» - (Καιακάθη Νέαο Κπδσλίαο)
Οηθνηξνθείν (Β) «Δπάλνδνο» - (Καιαζάο Αθξσηεξίνπ)
Οηθνηξνθείν (Γ) «Μχζνο» - (Καιαζάο Αθξσηεξίνπ)
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ
ηνπο ρψξνπο ηνπ άξζξνπ 1.Α1 θαη 1.Α3 (θηίξηα & ππφγεηα εληφο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ) ε εθαξκνγή ζα γίλεηαη κία
θνξά ηνλ κήλα. ηνπο ρψξνπο ηνπ άξζξνπ 1.Α2 (θηίξηα εληφο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ) θαη 1.Β (ρψξνη εθηφο ηνπ
Θεξαπεπηεξίνπ) ε εθαξκνγή ζα γίλεηαη αλά δίκελν. Σφζν ζηνπο ρψξνπο εληφο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο εθηφο ηνπ
Θεξαπεπηεξίνπ νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη πάληα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δπίζεο, εθαξκνγή ζα γίλεηαη
θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ εληφο 48 ην πνιχ σξψλ απφ ηελ ζρεηηθή γξαπηή ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε
νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε παξνπζηαζζεί έθηαθηε αλάγθε. Ζ εθαξκνγή ζα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ
αλαθεξφκελσλ θηηξίσλ. Σν Θεξαπεπηήξην ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο πξηλ, γηα
ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο θάζε εθαξκνγήο κε ζρεηηθφ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ φπνπ ζα αλαθέξεηαη
ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ε ψξα θαη αλαιπηηθά φια ηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα γίλεηαη ε εθαξκνγή. Καηά ηελ

ΑΔΑ: 62ΟΧ46907Τ-7ΘΑ

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά ν ππεχζπλνο γεσπφλνο ή ρεκηθφο ηνπ ζπλεξγείνπ. Δπίζεο,
ζα παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά θαη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Θεξαπεπηήξην γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα γίλνληαη ζηηο εμσηεξηθέο δνκέο ηνπ Θ.Φ.Π.Υ. νη ππεχζπλνη
ηνπ ζπλεξγείνπ ζα παξαιακβάλνπλ ην κέινο ηεο επηηξνπήο κε ηνλ νπνίν ζα έρνπλ πξνζπλελλνεζεί απφ ηνλ
ζπκθσλεκέλν ρψξν θαη ζα κεηαβαίλνπλ καδί ζηνπο πξνο εθαξκνγή ρψξνπο. Μεηά ηελ θάζε εθαξκνγή ζα
ππνγξάθεηαη ν παξαπάλσ αλαιπηηθφο πίλαθαο ηφζν απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ φζν θαη απφ ην παξφλ
κέινο ηεο επηηξνπήο, νχησο ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σα θάξκαθα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.94404/17-2-2003 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο (Σκήκα Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ) «επηηξεπφκελα ζθεπάζκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εληφκσλ θαη
ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο» θαη ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά. Σν πξνο ςεθαζκφ δηάιπκα
ζα παξαζθεπάδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εθαξκνγήο παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ κέινπο ηεο επηηξνπήο
παξαθνινχζεζεο πνπ ζα παξίζηαηαη φπσο πξναλαθέξζεθε. Μεηά απφ θάζε εθαξκνγή ζα αλαξηάηαη
ππνρξεσηηθά ζηνλ ρψξν ελεκεξσηηθφ θχιιν ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ, ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο εθαξκνγήο, ην θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θαη ην αληίδνηφ ηνπ. Ο
αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηηο κεραληθέο παγίδεο θαη ηνπο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο φπνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί, αληηθαζηζηψληαο ην δφισκα θαη απνκαθξχλνληαο ηα παγηδεπκέλα ηξσθηηθά, αλά δεθαπελζήκεξν,
ζπκπιεξψλνληαο επίζεο ην ζρεηηθφ θπιιάδην ειέγρνπ ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία.

1. Καζέλαο απφ ηνπο 13 αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο θαιήο
θαηαζηάζεσο θαη θαλνληθήο, νκαιήο, αζθαινχο ιεηηνπξγίαο απηνχ, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο κεληαία.
2. Καηά ηνλ έιεγρν πξέπεη λα εθηεινχληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:
Α) Να εμεηάδνληαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ θξέαηνο ηεο νξνθήο θαη ηνπ ππζκέλα απηνχ.
Β) Να επηζεσξείηαη ν ηζνδπγηζκφο ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ
Γ) Να επηζεσξείηαη ην εχθακπην θαιψδην σο θαη ην θνπηί ζχλδεζεο (θιέκελο).
Γ) Να επηζεσξνχληαη θαη λα θαζνξίδνληαη νη δηαθφπηεο αζθαιείαο εληφο ηνπ θξέαηνο.
Δ) Να επηζεσξείηαη ε ζπζθεπή αξπάγεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε απηήο.
Σ) Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηψλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο.
Ε) Να εμεηάδνληαη ηα ζεκεία πξνζδέζεσο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ αληίβαξνπ.
Ζ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο ζε κεραληθή θαηαπφλεζε ή άιιε
θζνξά.
Θ) Να ιηπαίλνληαη φια ηα θηλνχκελα εμαξηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα.
Η) Να εμεηάδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θψδσλνο θηλδχλνπ.
ΗΑ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ θεξκνπίη ηεο πέδεο φπσο επίζεο θαη ηα πέδηια ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ.
ΗΒ) Να γεκίδεηαη κε ιάδη ην θηβψηην ηνπ αηέξκνλα.
ΗΓ) Να σκνκεηξνχληαη φια ηα θπθιψκαηα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ δηαξξνήο.
ΗΓ) Να εμεηάδνληαη νη επαθέο ηελ ειεθηξνλφκσλ νξφθσλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ειεθηξνλφκσλ αλφδνπ –
θαζφδνπ.
ΗΔ) Να εμεηάδεηαη ε νιίζζεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ ξπζκηζηνχ ηαρχηεηαο.
ΗΣ) Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνλφκνπ παξνπζίαο ηάζεσο, έλαληη γεο εηο κεηαιιηθά κέξε (ξειιέ
δηαθπγήο).
ΗΕ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αζθαιεηψλ (βξαρπθχθισκα, θ.ι.π.)
ΗΖ) Να εμεηάδεηαη ν θσηηζκφο ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηνπ ηξνραιηνζηαζίνπ θαη ηνπ θξέαηνο.
ΗΘ) Να εμεηάδεηαη ν αεξηζκφο ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
3. Μαδί κε θάζε έιεγρν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηαθηνπνίεζε ησλ θζνξψλ, ειιείςεσλ ή
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δεκηψλ γηα ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα, δηαθνπηφκελεο ελ ησλ κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο
απηνχ, κέρξη ηελ πιήξε ηαθηνπνίεζή ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε φιεο ηηο πφξηεο
πηλαθίδεο πνπ αλαγξάθνπλ «ΠΡΟΟΥΖ ΚΗΝΓΤΝΟ Ο ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ».
4. ε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επέκβαζε εληφο 30 ιεπηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ηνπ
αλαδφρνπ ζηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζε άκεζα ηεο βιάβεο ιφγσ
αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθνχ, πξέπεη λα γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα επηβαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Δμαηξνχληαη κηθξνυιηθά (ιηπαληηθά,
κηθξά ζπξκαηφζρνηλα, ξάνπια ζπξψλ, θ.ι.π.).
5. Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ζα ηεξνχληαη εκεξνιφγηα ζπληήξεζεο (έλα γηα θάζε αλειθπζηήξα, ζπλνιηθά 13) ηα
νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ θνπηί ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ.
Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο :
Α) άδεηα ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ πληεξεηή.
Β) άδεηεο ηνπ ππεπζχλνπ θαη ησλ κειψλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πλεξγείν πληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
Πηζηνπνηήζεηο θαηά ISO γηα ππεξεζίεο.
Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλειθπζηήξσλ παξνπζία αξκνδίνπ Σερληθνχ
ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη εηθφλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο.
Δλ πάζεη πεξηπηψζεη πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πηζηά ε Κ.Τ.Α. Φ.9.2./29362/1957,
ΦΔΚ.Β/1797/21-12-2005 θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο Φ.Α. /9.2/νηθ.28425 ΦΔΚ.Β/2604/22-12-2008.

Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ε ππνβνιή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ ζα γίλεηαη ζην
e-mail : lefaki@chaniahospital.gr απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ή/θαη ελψζεηο
απηψλ θαη ηαπηνρξφλσο ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή [κε ηε κνξθή, ηδίσο, είηε ηνπ ςεθηαθνχ
δίζθνπ (cd), είηε ηνπ ςεθηαθνχ επέιηθηνπ δίζθνπ (dvd)

είηε ηεο θηλεηήο κνλάδαο κλήκεο εληαίνπ

ζεηξηαθνχ δηαχινπ (usb memory stick)].
Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.
5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηφηνπν απηήο.
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Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Α΄ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηε Γεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ
επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο
ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ.
Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ
ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε δεκνζίεπζε σο ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.
To Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ.
Δπειπηζηνχκε

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππφςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα

δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Κοινοποίηζη:
1.

Σετνική Τπηρεζία ( κ. γοσράκη)

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών

Για ηην ανηιγραθή

