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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :

1.

Σελ Αλαθνίλσζε- πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε αξίζκ πξσηνθ: 8995/25-05-2016

2.

Σελ 29/πξθ12/8 -7-2016 (ΑΓΑ:ΩΒΠΔ46907Σ-8Γ8) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΥ

εο

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Ά ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ (CPV 50750000-7) LIFT-MAINTENANCE SERVICES
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» θαιεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) ημερών
(και ότι πέραν ηης 2

ης

-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 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ (CPV 50750000-7) ζε έληππε θαη
ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηηο δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε όισλ επηζεκαίλεηαη όηη νη πξνδηαγξαθέο ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ
(CPV 50750000-7) ερνπλ σο εμήο:

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ (CPV 50750000-7)
1. Καζέλαο από ηνπο 13 αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξέπεη λα ππόθεηηαη ζε ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηεο θαιήο
θαηαζηάζεσο θαη θαλνληθήο, νκαιήο, αζθαινύο ιεηηνπξγίαο απηνύ, ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο κεληαία.
2. Καηά ηνλ έιεγρν πξέπεη λα εθηεινύληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:
 Α) Να εμεηάδνληαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ θξέαηνο ηεο νξνθήο θαη ηνπ ππζκέλα απηνύ.
 Β) Να επηζεσξείηαη ν ηζνδπγηζκόο ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ
 Γ) Να επηζεσξείηαη ην εύθακπην θαιώδην σο θαη ην θνπηί ζύλδεζεο (θιέκελο).
 Γ) Να επηζεσξνύληαη θαη λα θαζνξίδνληαη νη δηαθόπηεο αζθαιείαο εληόο ηνπ θξέαηνο.
 Δ) Να επηζεσξείηαη ε ζπζθεπή αξπάγεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθόπηε απηήο.
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 Σ) Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηώλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο.
 Ε) Να εμεηάδνληαη ηα ζεκεία πξνζδέζεσο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ επί ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ αληίβαξνπ.
 Ζ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζε όιν ην κήθνο ηνπο ζε κεραληθή θαηαπόλεζε ή
άιιε θζνξά.
 Θ) Να ιηπαίλνληαη όια ηα θηλνύκελα εμαξηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα.
 Η) Να εμεηάδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θώδσλνο θηλδύλνπ.
 ΗΑ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ θεξκνπίη ηεο πέδεο όπσο επίζεο θαη ηα πέδηια ησλ επζπληεξίσλ
ξάβδσλ.
 ΗΒ) Να γεκίδεηαη κε ιάδη ην θηβώηην ηνπ αηέξκνλα.
 ΗΓ) Να σκνκεηξνύληαη όια ηα θπθιώκαηα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηπρόλ δηαξξνήο.
 ΗΓ) Να εμεηάδνληαη νη επαθέο ηελ ειεθηξνλόκσλ νξόθσλ, όπσο επίζεο θαη ησλ ειεθηξνλόκσλ αλόδνπ –
θαζόδνπ.
 ΗΔ) Να εμεηάδεηαη ε νιίζζεζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ ξπζκηζηνύ
ηαρύηεηαο.
 ΗΣ) Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνλόκνπ παξνπζίαο ηάζεσο, έλαληη γεο εηο κεηαιιηθά κέξε
(ξειιέ δηαθπγήο).
 ΗΕ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αζθαιεηώλ (βξαρπθύθισκα, θ.ι.π.)
 ΗΖ) Να εμεηάδεηαη ν θσηηζκόο ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηνπ ηξνραιηνζηαζίνπ θαη ηνπ
θξέαηνο.
 ΗΘ) Να εμεηάδεηαη ν αεξηζκόο ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
3. Μαδί κε θάζε έιεγρν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηαθηνπνίεζε ησλ θζνξώλ, ειιείςεσλ ή
δεκηώλ γηα ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα, δηαθνπηόκελεο ελ ησλ κεηαμύ ηεο
ιεηηνπξγίαο απηνύ, κέρξη ηελ πιήξε ηαθηνπνίεζή ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε όιεο
ηηο πόξηεο πηλαθίδεο πνπ αλαγξάθνπλ «ΠΡΟΟΥΖ ΚΗΝΓΤΝΟ Ο ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ».
4. ε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επέκβαζε εληόο 30 ιεπηώλ από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ηνπ
αλαδόρνπ ζηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζε άκεζα ηεο βιάβεο ιόγσ
αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθνύ, πξέπεη λα γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Σν θόζηνο ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα επηβαξύλεη ην Ννζνθνκείν. Δμαηξνύληαη κηθξνϋιηθά
(ιηπαληηθά, κηθξά ζπξκαηόζρνηλα, ξάνπια ζπξώλ, θ.ι.π.).
5. Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ζα ηεξνύληαη εκεξνιόγηα ζπληήξεζεο (έλα γηα θάζε αλειθπζηήξα, ζπλνιηθά 13) ηα
νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθό θνπηί ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ.
Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο :
Α) άδεηα ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ πνπ έρεη εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ Αλαδόρνπ πληεξεηή.
Β) άδεηεο ηνπ ππεπζύλνπ θαη ησλ κειώλ πνπ ζηειερώλνπλ ην πλεξγείν πληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
Πηζηνπνηήζεηο θαηά ISO γηα ππεξεζίεο.
Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλειθπζηήξσλ παξνπζία αξκνδίνπ Σερληθνύ
ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη εηθόλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο.
Δλ πάζεη πεξηπηώζεη πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη πηζηά ε Κ.Τ.Α. Φ.9.2./29362/1957,
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ΦΔΚ.Β/1797/21-12-2005 θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο Φ.Α. /9.2/νηθ.28425 ΦΔΚ.Β/2604/22-12-2008.

Ζ 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)].
Ζ 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.
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 ΓΔΩΡΓΗΟ

Κοινοποίηζη:
1.

Σετνική Τπηρεζία ( κ. γοσράκη)

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών
Για ηην ανηιγραθή

