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εχΞΜΑ .  ΑιτΉΜΑ ΑΝΑρτΗΣΓΕ τΗΣ ΔΙΑΒογ^ΕγΣΗΣ τΈΧΝ]κm\ι προΔΙΑrρΑ®ΩΝ ΣΤΌ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤιτΛΟ  «Αγακοhχ:η  Πρdnτκ  ω Φm Δηικ*

Διαβούλευc]rμ: γιο ην ΠρομήθεΝ} και ΤοΓκ™ση Πλοο™ώ δαnόδων Ρνc r.Ν  χονιω\r  (cρν 44ι Ι22ΟΟ-0)  γΉ] τη ανάγκeς του Γενιχου Νοαοκοιιεώ

χανκογ`»

nορακολαυμε όπ{ιχ; cmρ™™ οτην κmοσελώ] ται ΕΣΗΔΗΣ (www.ρrοmrmeυs.gcw.gΓ) τη δκ]βούλευη με τhλο «Αγακοhnωση  ηριης  ω Φόης

ΔηιJόmς ΔJαβούλειΝης Υιο τττν ΠmιήθεΝ]  κσι ΤcmοΘέτrιση mαο™κών δαΓι6δων Ρνc Γ Ν   Χαν|οw  (cρν 44ΙΙ2200-0)   για ™; σνάweς του ΓεγικDύ

ΝοσοκοιJεbυ Χο\ώρ> γιο χρ™κό δόστημα   δεκαnέ`rΓε (15) ημιmλο\nαχές ηιιέρα;   . α ενδισρΕρόμε\οι μnορού`/ να αnοατε|λουν τις ιτορατηρήσΕις

του: από την Πέμmι ο6 Μοbυ 202Ι έως κοι τmr Παιχ]σκευή 2ι Μαbυ 2Ο2ι   και ώρο ι5.00 μ  μ. οτηγ nλmΦόρμο διοβοιΑεικ:ιεων ™ ΕΣΗΔΗΣ.

Στο nαώr αιmndmο`m]ι α τεχνικές προδιογρ™ α, μορφή pf .
ΓΚ]ραμόουιιε στη όιάθεοη οος γκι κάθε διευκdνρη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΤΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡm

ΣΆ ΙΚμυφΑΧΉ

Κατtβά™ ΤΟ αρχ.1Ο

Σχόλ,α

Όmιρα     ΜΕ^ΑΚΙ1Σ   &   Σγ'ΝΕΡrΑΤΕΣΕmίι                                                                     φΦ     α^^   ΤΑιJι./γb
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ^.Ε.                                     m.mebΚίs©meΙακιsassοcίaeeε.gr        ΑΡ®Ρ^                  21/Ο5/2Ο2Ι

Έχουμε Την τιm νο σας καταθέσουμ ™ς τΓροτάα1ς μας γΊα την βελτ1ωση τω\/ όρων με .Ους σποίους Οα δημοπραηθε1 qΗ ηρομηθεια και ΤbποΘέηση

Πλαστικιίnι Δατκδ{ιιν στο Νοσοκομείο Χα\άιιν'

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡαΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑnΕΔΟΝ

Ο| προδκρ/ραφές πρώιαγράφοw δάτπδα μιας (1 ) μόw cταιρείας dαπέδων κάτ1 το οποίο ώ δίνει στους δrα\/ων1ζόιιενους το tmο|ωμα εττιλογής

τΓρομηθειιτή mι το οποΓο δεν δTνει με τηγ αξ}ρά του ευελιξίο οτην Οικογομική τηροοφορά

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στηγ 4η παράγραφο όεν αγαφέρονται μ€ σαφήνειο η σειρά και ™ οτάδm α™καπίmοης των δα™ξσων μετά ηγ αποξήλωοη  Η σωστή mρrγραφή

mστεύουμε άm είναι    η Το ιmόσιfκΑιμα cιτταπεΓmι να άγαι ανθεκτικό ιίισε νο παρουοχίζει ικα`nmητιιtή α\rτο)m ο`ιμτn'εοης m €φελκι.στική σwο)qΊ Την

αποξήλωση του παλαιοφ σατ*δο`. ακολουθd 6ιαμόρφωση ταl ιnτοοτριι|μοτος μηχαγ1κά μ τθ εγδεικ\/υόμενα μέαα. ό™ς α|ιμοβολή, τρίψιμο, τcχγ!κές

οτrόξεσης κctι ε™μελrκ καθαρ1σιιός τα| προκειμtνο`ι \m εττιτευχθεί τελπή (τ™ράνεm ομαλοποιημένη. αταθί~ημ\η χωρΓς αtέλειες. οπ€ς. ρωγμόςΊ

κυικmηJους κπι εmπεδη   Σιιμπλήfκιχη ιιε κχ]κίλληλα υλικά ετrιαευής και γεφιιρωσης των περιο)μίnr του ιπιΌστρώιιcπος όπο`. α9αιρέθηκα`ι σαqρά υλ»οά

καΓ γεν™ότερο όmιι υτrάρχΌυν οτΚς ή μΑ1γμές "

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1   εk] πρhι να χορηΥηθούν με τα τεύχη δtΊμοπρdτηοης εώιάκριτες κσ7όψιεις σε κλίιJακο, με σήμανση των περιο)Qίιν mυ Οα διαοτρωθούν με νέα

σά™™, ατrό 11ς οτrοίες να εΓναι  α) εφικτός ο ελεγχος ης τrρομέτρηοης των mσοτήτων των mφανεΝί*ν. β) να ιmρε| γα Ψ€ι τrρομέτρηση των σοβατεττ1

και γ) των ειδιι<ών τψαχίω\/ τερμα™σιιού οων δαπ$δων (ορμοκάλιmρα)

2  Θα πρέπεt να 6ιει.κρινιοτεΓ σαφιίτ ο τύ™)ς των αρμοκάλιmρω\/ κοι \α τη»βλεφθεί η τΌοοό7ητό τους

ΞΞΞΞ
Ε™στροψ

Αd-
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3  Θα τφhι να προβλεφθεί η ποοότηm των σοβατεπI

4  Οι ερΥασώς αφα1Ρεσης των κΟλοριφέρ ή πιr\/ FcΙ/ δαπέ6αJ κι]ι η ετrαγατοmΘέηοή τ®ιις,  η ετιιmυή  και αmκατάοταοιι των αποσαρθριιψίνων τοίχων

cιΊτό γωιιcmΠδα cmς Θέοεις τοτrοΘέτηοης τωγ σDβατεπ| (οτην mρ|'τm^χη που υτrάρχcυγ)  Θο τrρέπει γα γ1'νουν με μέρtμ`Ο .Ου τμήιιοτος Ο`mηρήω^ι`/

™υ ΝtΝmκομείοιι

ΑρΘρο s
ΕLΔJΚΟΙ  ΟΡΟΙ

1   Η δrαμο`ή και δmροφή των οwφΥεΓων ατώ το ΝοσοιφμεΓοL διαuρdσσει πς σινθήχες υ\nούς ανταγω\mμούΊ καθώς ευννοεΓ πς εταιρεΓες εκτός Κρήτης

τrφέχοντάς τοιις υττηρ(οk] την σποκι όε`/ χρaάΦ\m οι ιπτόλοm]ι διαΎτ,mζβμε\m    ΕΓ\m Εκτός ουναλλακπκιίnr ηθάnr

2  oπις ιπάρχουν τμηLΝι™ές τrt]ρΦλοβές του ο`mκεpJένcΝι κοι αφcυ Θα δοθ€ί τψή προοφοράς σ\/ο TετραΥω\/ικό μ€τρο (m2) τοmΘεημέ\ου δαπέόου mτ

αυτόν τον τρόπο Θα τrρέπΕι να ιrdρ)ρυν καt τμημα™ός τrληρωμός

3   0ι χώροι ετώμβαοης Θα πρέτm γα εκκε\πίινογται με .ιιΘιhη mι μέριμw] του Νοωχομε1ου

ΑΡΘΡΟ Θ

Δ|ΚΑ1αλ^Α ΣγΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΚΡΙ™Ρ1Α ΤΕΧΝ1ΚΗΣ ΕnΑΡΚΕΙΑΣ ΥrΌΨΙΦΙΟΝ ΑΝΑΔΟΧαΝ

1   Η απαtτψη τόσο συΥι.εκριμένων ορΓων εμπtρίας cποπλεί όρο φωτοΥραφικής mλογής σνααόχου και ό)ο κριTήριο ετπ1ρκειας αανότηuς

2   Δεν μπορεΓ μe τους όρους της διαήριιξης γσ ατmκλίκ}\m]ι ετα1ρεΓες σ\/σγγωρισμενtς ατrό το γποΥΡΓΈ1Ο ΠΕΡΙΒΑ^^ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΓQΝ  ΕΡΓQΝ

ψεγγραμέγες cπο μητρ{ίr} εμπεtρΓας ΜΕΕΠ, ύξεως αrιίο1οmς μ το `π1) Οrμοπράτιm προοπολογιομό

3.  mστευουμε ότι Θα τrρέπει \α ακολοφθηθε1 η ΟιαοιmοΚι η οτrοΚι πρΦλέτrεται και α™5 την νομαθεοίσ γιο ουμμετοχή βόοεr   α) Οικογοσεχ\/ικιι/ν

κριηρκιn/ Ρ) Γc\nκής τεχνικής εμπεφίας m αγτικείμan} 1 0 0m μ2 ονεξόρητο ώ μt\Φς και πληGΌς Έργων τηγ τελειπαία π`mιή γ) Νο υτrάρχ€ι

σπαΓτψ7η για στελέχωση της €ταιρεΓας από nολ|™κό Μηχα`nώ με ξιιτιε|ρΚ] ΜΕΚ Δ τάξεως στα ακοόομIκά Έργα δ)  Να εφαριιοοτcmι ο. διατάξΕις πεd

ΔΑΝΕΆΣ ΕΜΠΕΙΡLΑΣ όπι>ς \ώm σε όλές τις δημοπρσTήο€ις ΈΡΥωγ και Προμηθειών

Ση\/ διάθ€οή σcις για κάθε διειmβνιοη (2821Ο428oo / 6937247249)

πα ην c™™
ΜΕ^ΑΚΗΣ & ΣγΝΕΡΓΆΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚD| Α Ε

ΜnΑΚΑΣ ΣΤΆΥΡΟΣ

nολmή Μηχανικός ΕΜn
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