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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
Υανιά :

24 /8/2016
Αριθμ. Πρωη: 14450

Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας
Σατ. Κωδ.

: 73300

Πληροθορίες

: ΛΔΦΑΚΖ ΗΧΖΦΗΝΑ

Σηλέθωνο

: 28210- 22310

FAX

: 28210- 22329

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :
1. Σελ Αλαθνίλσζε- πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε αξίζκ πξσηνθ: 8747/20-05-2016
εο

2. Σελ 22/πξθ12/8 -7-2016 (ΑΓΑ:67ΞΠ46907Σ-ΦΥ9) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
ΓΝΥ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Ά ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΔΚΚΔΝΧΖ ΒΟΘΡΧΝ Ζ ΖΠΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ (CPV 90460000-9) - CESSPOOL OR SEPTIC
TANK EMPTYING SERVICES
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» θαιεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά
ης

(7) ημερών (και ότι πέραν ηης 2 -09-2016 και ώρα 14:00) πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη
ελώζεηο ησλ ίδησλ πξνκεζεπηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν, λα απνζηείινπλ ζηελ
Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεηο επη ησλ

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

γηα ππεξεζία

ΔΚΚΔΝΩΗ

ΒΟΘΡΩΝ Η ΗΠΣΙΚΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ (CPV 90460000-9) - CESSPOOL OR SEPTIC TANK
EMPTYING SERVICESζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηηο δηακόξθσζε
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε όισλ επηζεκαίλεηαη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2014 νη πξνδηαγξαθέο ΤΠΖΡΔΗΔ
ΔΚΚΔΝΧΖ ΒΟΘΡΧΝ Ζ ΖΠΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ (CPV 90460000-9) είραλ σο εμήο:
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ
(ΚΣΗΡΗΑΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ : Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ – Θ.Φ.Π. ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΟΜΧΝ – ).
1. Έιεγρνο – Απόθξαμε – Καζαξηζκόο – πληήξεζε ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ (Αγσγνί κε δηάκεηξν
κεγαιύηεξε ή ίζε 200cm, Φ>200cm) απνρέηεπζεο ηνπ Γ.Ν.Υαλίσλ όπσο θαη ηνπ
Αθηηλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηξεηο κήλεο.
2. Απνθξάμεηο, θαζαξηζκνί ηνπ δηθηύνπ (θεληξηθνύ, πεξηθεξεηαθνύ, ηνπηθνύ ζε όια ηα ζεκεία)
θαη νη απαηηνύκελεο εθθελώζεηο ησλ βόζξσλ πνπ ζα πξνθύπηνπλ ζε ελδηάκεζα ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ζα γίλνληαη ύζηεξα από ηειεθσληθή θιήζε. Η πξνζέιεπζε πξέπεη λα γίλεηαη
εληόο δύν σξώλ.
3. Δθθέλσζε,απνθνκηδή ησλ ιπκάησλ ηνπ ακπινζπιιέθηε εβδνκαδηαία ,ησλ ιπκάησλ ηεο
δεμακελήο ιηπώλ αλά δύν κήλεο, όπσο θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαζαξηζκνύ ηνπ δηθηύνπ
απνρέηεπζεο πξνζαγσγήο από ηα καγεηξεία θαη απαγσγήο από ηνλ ακπινζπιέθηε θαη ηελ
δεμακελή ιηπώλ πξνο ην θεληξηθό δίθηπν, νύησο ώζηε λα κελ πξνθύςεη νπδεκία
δπζιεηηνπξγία.
4. Η κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ παξαπάλσ ιπκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ Αλάδνρν
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.
5. Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα αλαθέξεηαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα ελόο έηνπο, ελώ ζα
δνζεί κηα εληαία ηηκή γηα όιεο ηηο εξγαζίεο.
6.
Η

ππνβνιή

ησλ

ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ

θαη

πξνηύπσλ

ζα

γίλεηαη

ζην

e-mail

:

lefaki@chaniahospital.gr από ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ή/θαη ελώζεηο απηώλ
θαη ηαπηνρξόλσο ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή [κε ηε κνξθή, ηδίσο, είηε ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ (cd),
είηε ηνπ ςεθηαθνύ επέιηθηνπ δίζθνπ (dvd) είηε ηεο θηλεηήο κνλάδαο κλήκεο εληαίνπ ζεηξηαθνύ δηαύινπ
(usb memory stick)].
Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.
5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.
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Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Α΄ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ
επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο
ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ.
Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ
ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.
To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηώλ.
Δπειπηζηνύκε

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα

δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

Κοινοποίηζη:
1.

Σετνική Τπηρεζία ( κ. γοσράκη)

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών

Για ηην ανηιγραθή

