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«Γηελέξγεηα Β΄Φάζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ ΣΧΛ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΧΛ ΗΑΣΡΗΘΧΛ ΑΔΡΗΧΛ ΣΧΛ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ ΑΗΘΟΤΧΛ
6-7-8, ΑΛΑΛΖΦΖ ΘΑΗ ΣΧΛ ΣΡΗΧΛ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ ΑΗΘΟΤΧΛ ΣΟΤ ΑΗΚΟΓΤΛΑΚΗΘΟΤ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ (CPV 50700000-2)»

ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ. ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππόςε:

1. Σν Λ. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
2. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο /03.12.13 (ζέκα 3 ν)
πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία
δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο».
3. Σελ ππ. αξ. 3509/8-3-17 Απόθαζε Γηελέξγεηαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο.
4. Σηο ππ. αξ. 3909/14-3-17, 3979/15-3-17 έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ: Ζ&Γ
ΕΔΔΡΖ &ΗΑ ΔΔ ΘΑΗ Γ.ΑΚΑΡΑ ΑΒΔΔ αληίζηνηρα.
5. Σν ππ. αξ. 4607/27-3-17 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
1. Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ αλαδηακνξθσκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
γηα ηελ
«ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ ΣΧΛ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΧΛ ΗΑΣΡΗΘΧΛ ΑΔΡΗΧΛ ΣΧΛ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ ΑΗΘΟΤΧΛ 6-78, ΑΛΑΛΖΦΖ ΘΑΗ ΣΧΛ ΣΡΗΧΛ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ ΑΗΘΟΤΧΛ ΣΟΤ ΑΗΚΟΓΤΛΑΚΗΘΟΤ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ» όπσο απηέο πξνέθπςαλ ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο
δηαβνύιεπζεο , ε νπνία δηελεξγήζεθε κε ην αλσηέξσ (3) ζρεηηθό έγγξαθν θαη νινθιεξώζεθε
ηελ Σξίηε 14/3/17.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ αλαδηακνξθσκέλσλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
/ Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ).
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο από ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Σεηάξηε
12-4-17.θαη ώξα 15:00κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr.
5. Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε
κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ καο.
6. Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί ζρεηηθόο
δηαγσληζκόο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ
Συνημμένα:
Το υπ. αρ. πρωτ. 4607/27-3-17 Αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΣΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓIΚΧΝ
ΑΗΘΟΤΧΝ:6-7-8, ΑΝΑΝΖΦΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΟΤ
ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ

H παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ
αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ:
1.Κεληξηθψλ ρεηξνπξγείσλ (Αίζνπζεο 6 -7 - 8) θαη αίζνπζα αλάλεςεο ηνπ 2νπ
νξφθνπ ζην ηεηξαψξνθν θηίξην.
2.Υεηξνπξγείσλ ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 4νπ νξφθνπ ζην
νθηαψξνθν θηίξην.
ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Γ.Ν.Α. πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ππνζηαζκψλ β’ ζηαδίνπ αεξίσλ
κε ηνπηθέο κνλάδεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ απηψλ, εθεδξηθψλ
θέληξσλ θηαιψλ νμπγφλνπ Ο2 θαη εθεδξηθνχ θέληξνπ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ
Ν2 Ο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ
πθηζηάκελσλ ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
1.TEXNIKH ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1.1 ΓΔΝΗΚΑ

Η αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ Κεληξηθψλ
Υεηξνπξγείσλ (Αίζνπζεο 6-7-8) θαη αίζνπζα αλάλεςεο ηνπ 2νπ νξφθνπ
ζην ηεηξαψξνθν θηίξην θαη ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Αηκνδπλακηθνχ
Δξγαζηεξίνπ ηνπ 4νπ νξφθνπ ζην νθηαψξνθν θηίξην ηνπ Γ.Ν.Α.
Ιππνθξάηεην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα ηα ηζρχνλ επξσπατθφ
πξφηππν θαη θαλνληζκφ ISO 7396 (1 & 2) θαη ην αληίζηνηρν
ελαξκνληζκέλν ειιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7396 (1 & 2) θαη ζε
πιήξε αληηζηνηρία κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
ΓΤ8/Β/νηθ/115301/26-08-2009
θαη
ΓΤ8/Β/νηθ.49727/26-4-2010
αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη δηαδηθαζία δνθηκψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
1.2. ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ (ΑΗΘΟΤΔ 6-7-8)
ΑΝΑΝΖΦΖ 2ος ΟΡΟΦΟΤ ΣΔΣΡΑΧΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ

ΚΑΗ

ΑΗΘΟΤΑ

1.2.1 ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ Β’ ΣΑΓΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΠΗΔΖ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ

Σα θεληξηθά ρεηξνπξγεία ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ ηνπ
Ιππνθξάηεηνπ Γ.Ν.Α. πεξηιακβάλνπλ ηξεηο (3) ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο: ηε
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα 6, ηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα 7 θαη ηε ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα 8, θαζψο θαη κία αίζνπζα αλάλεςεο
Θα εγθαηαζηαζνχλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ
ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηξηψλ (3) ηαηξηθψλ αεξίσλ
(νμπγφλνπ Ο2 , πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο, θαη ηαηξηθνχ αέξα 4bar) θαη
θελνχ κε δχν (2) κεησηέο αλά αέξην (έλαο ζε ρξήζε θαη έλαο ζε
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εθεδξεία) γηα ηελ θάιπςε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ θαη ηεο αίζνπζαο
αλάλεςεο.
Κάζε ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα θαιχπηεη θαη ζα ηξνθνδνηεί απφ κία (1) ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα ή αίζνπζα αλάλεςεο.
Κάζε ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη αλαινγηθά αηζζεηήξηα έλδεημεο πίεζεο 420mA γηα ηε κέηξεζε θαη απεηθφληζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο θάζε
ηαηξηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ θελνχ.
Κάζε έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ππνζηαζκνχο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη ηνπηθφ ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring and alarm panel) θσηνζήκαλζε γηα ηελ απεηθφληζε θαη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο ησλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ ππνζηαζκνχ (ρακειή, θαλνληθή, πςειή) θαη
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαζκνχ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη
ηθαλφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα BMS ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν
ηχπνπ Ethernet IP-based θαη πξνζζήθεο επαλαιήπηε γηα ηελ κεηαθνξά
ησλ ιακβαλφκελσλ ελδείμεσλ ζε άιιν ρψξν (Control Room – ηάζε
Αδειθήο - πλεξγείν Ηιεθηξνιφγσλ).
Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ
αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δηάδξνκν ησλ ρεηξνπξγείσλ ζε ζέζε
πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ πνπ ηξνθνδνηνχλ (ρεηξνπξγηθή αίζνπζα) ζχκθσλα
κε επηζπλαπηφκελα ζρέδηα κε εχθνιε πξφζβαζε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε
ζπληήξεζε απηψλ. Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη επίηνηρνπ ηχπνπ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) θάζε ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ
ρψξνπ πνπ ηξνθνδνηεί (ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ή αίζνπζα αλάλεςεο) θαη
ζα δηαζπλδεζεί θαηάιιεια κε ηνλ αληίζηνηρν ππνζηαζκφ ηαηξηθψλ
αεξίσλ.
Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ππνζηαζκψλ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ
θαη ηεο αίζνπζαο αλάλεςεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ εμαξρήο ηα
πξσηεχνληα δίθηπα ζσιελψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ κε
ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ.
Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα δεπηεξεχνληα δίθηπα
ζσιελψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ κε ηηο απαξαίηεηεο
κεηαηξνπέο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο θαη πξνεθηάζεηο γηα ηελ
ηξνθνδνζία φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιήςεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ
ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ θαη ηεο αίζνπζαο αλάλεςεο.
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Οη πθηζηάκελνη κεησηέο θαη θσηνζεκάλζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ 6-7-8 θαη ηεο
αίζνπζαο αλάλεςεο ζα απνμεισζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
1.2.2. ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

Θα εγθαηαζηαζεί εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ Ο2 πνπ ζα απνηειεί
ηελ ηξίηε πεγή ηξνθνδνζίαο νμπγφλνπ Ο2 ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγηθψλ
αηζνπζψλ 6-7-8 θαη ηεο αίζνπζαο αλάλεςεο ζην ρψξν πνπ
ππνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο αλαβάζκηζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ.
Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ πνπ ζα απνηειείηαη απφ
ζπζηνηρία ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ θηαιψλ Ο2 , αηζζεηήξην πίεζεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο,
κεηαιιηθφ θηβψηην επίηνηρεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη
κεησηήξα πςειήο πίεζεο, κεησηήξα κέζεο πίεζεο, βαιβίδα αζθαιείαο
έλαληη ππεξπηέζεσλ, κεηαιιηθφ θίιηξν ζηελ είζνδν, δηαθξαγκαηηθνχο
δηαθφπηεο πςειήο πηέζεσο ζηελ είζνδν-έμνδν θαη καλφκεηξα πςειήορακειήο πίεζεο.
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
πξσηεχνληνο δηθηχνπ νμπγφλνπ Ο2 θαη νη δηαζπλδέζεηο απηνχ ζηνπο
κεησηέο β’ ζηαδίνπ ησλ ππνζηαζκψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ
βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ψζηε λα είλαη πιήξσο έηνηκν γηα ηε
δηαζχλδεζή ηνπ ζην εθεδξηθφ θέληξν νμπγφλνπ.
Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ ζα δηαζέηεη ηνπηθφ ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring and alarm panel) θσηνζήκαλζε γηα ηελ απεηθφληζε θαη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο
νμπγφλνπ ηνπ θέληξνπ (ρακειή, θαλνληθή, πςειή) θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαζκνχ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη
ηθαλφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα BMS ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν
ηχπνπ Ethernet IP-based θαη πξνζζήθεο επαλαιήπηε γηα ηελ κεηαθνξά
ησλ ιακβαλφκελσλ ελδείμεσλ ζε άιιν ρψξν (Control Room – ηάζε
Αδειθήο - πλεξγείν Ηιεθηξνιφγσλ).
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) ηνπ θέληξνπ νμπγφλνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ αίζνπζα
αλάλεςεο ησλ Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ (αίζνπζεο 1-2-3-4-5).
1.2.3. ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΧΣΟΞΔΗΓΗΟΤ ΑΕΧΣΟΤ

Θα εγθαηαζηαζεί εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο
πνπ ζα απνηειεί ηελ ηξίηε πεγή ηξνθνδνζίαο πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο
ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ 6-7-8 θαη ηεο αίζνπζαο
αλάλεςεο ζην ρψξν πνπ ππνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν
ζρέδην ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ.
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Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο πνπ ζα
απνηειείηαη απφ ζπζηνηρία δχν (2) ζέζεσλ θηαιψλ πξσηνμεηδίνπ
αδψηνπ Ν2 Ο, αηζζεηήξην πίεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο, κεηαιιηθφ θηβψηην επίηνηρεο
εγθαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεησηήξα πςειήο πίεζεο, κεησηήξα
κέζεο πίεζεο βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη ππεξπηέζεσλ, κεηαιιηθφ θίιηξν
ζηελ είζνδν, δηαθξαγκαηηθνχο δηαθφπηεο πςειήο πηέζεσο ζηελ είζνδνέμνδν θαη καλφκεηξα πςειήο-ρακειήο πίεζεο
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
πξσηεχνληνο δηθηχνπ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο θαη νη δηαζπλδέζεηο
απηνχ ζηνπο κεησηέο β’ ζηαδίνπ ησλ ππνζηαζκψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε
θαηάιιεισλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ψζηε λα είλαη πιήξσο έηνηκν γηα
ηε δηαζχλδεζή ηνπ ζην εθεδξηθφ θέληξν πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο.
Απφ ην εθεδξηθφ θέληξν πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο ζα γίλεη θάιπςε θαη
ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ 1-2-3-4 θαη 5 ησλ Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ
ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ. πλεπψο ζα θαηαζθεπαζηεί ε αληίζηνηρε
ζσιήλσζε γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζην αληίζηνηρν πξσηεχνλ δίθηπν
πξσηνμεηδίνπ θαη ηνπο κεησηέο β’ ζηαδίνπ ησλ ππνζηαζκψλ ησλ
ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ βαιβίδσλ
αληεπηζηξνθήο.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) ηνπ θέληξνπ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ ζα ηνπνζεηεζεί
ζηελ αίζνπζα αλάλεςεο ησλ Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ (αίζνπζεο 1-2-34-5).
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) ηνπ θέληξνπ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ ζα είλαη θνηλφ κε ην
ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ηνπ παξαπάλσ
θέληξνπ νμπγφλνπ.
1.2.4. ΔΠΗΣΟΗΥΔ ΛΖΦΔΗ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ

Θα αληηθαηαζηαζνχλ νη επίηνηρεο ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ ησλ
ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ 6-7 θαη 8.
πγθεθξηκέλα ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηξεηο (3) επίηνηρεο ιήςεηο νμπγφλνπ
ηχπνπ AFNOR NFS 90-116, ηξεηο (3) επίηνηρεο ιήςεηο ηαηξηθνχ αέξα
4bar ηχπνπ AFNOR NFS 90-116, ηξεηο (3) επίηνηρεο ιήςεηο
πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ ηχπνπ AFNOR NFS 90-116 θαη ηξεηο (3) επίηνηρεο
ιήςεηο θελνχ ηχπνπ AFNOR NFS 90-116.
.
1.3. ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
1.3.1 ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ Β’ ΣΑΓΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΠΗΔΖ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ

Σα ρεηξνπξγεία ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ ζηνλ 4ν φξνθν ηνπ
νθηαψξνθνπ θηηξίνπ ηνπ Γ.Ν.Α. Ιππνθξάηεην πεξηιακβάλνπλ ηξεηο (3)
ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο:
ηε
ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα
Αγεζίιανπ
[5]
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Παπαδφπνπινπ, ηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα Λέθθνπ θαη ηε ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα Κνηδάθε.
Θα εγθαηαζηαζνχλ ζπλνιηθά ηξεηο (3) ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ
θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηξηψλ (3) ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλνπ Ο2 ,
πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο, θαη ηαηξηθνχ αέξα 4bar) θαη θελνχ κε δχν (2)
κεησηέο αλά αέξην (έλαο ζε ρξήζε θαη έλαο ζε εθεδξεία) γηα ηελ θάιπςε
ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ.
Κάζε ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα θαιχπηεη θαη ζα ηξνθνδνηεί απφ κία (1) ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα.
Κάζε ππνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη αλαινγηθά αηζζεηήξηα έλδεημεο πίεζεο 420mA γηα ηε κέηξεζε θαη απεηθφληζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο θάζε
ηαηξηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ θελνχ.
Κάζε έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ππνζηαζκνχο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη ηνπηθφ ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring and alarm panel) θσηνζήκαλζε γηα ηελ απεηθφληζε θαη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο ησλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ ππνζηαζκνχ (ρακειή, θαλνληθή, πςειή) θαη
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαζκνχ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη
ηθαλφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα BMS ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν
ηχπνπ Ethernet IP-based θαη πξνζζήθεο επαλαιήπηε γηα ηελ κεηαθνξά
ησλ ιακβαλφκελσλ ελδείμεσλ ζε άιιν ρψξν (Control Room – ηάζε
Αδειθήο - πλεξγείν Ηιεθηξνιφγσλ).
Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ
αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δηάδξνκν ησλ ρεηξνπξγείσλ ζε ζέζε
πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ πνπ ηξνθνδνηνχλ (ρεηξνπξγηθή αίζνπζα) ζχκθσλα
κε επηζπλαπηφκελα ζρέδηα κε εχθνιε πξφζβαζε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε
ζπληήξεζε απηψλ. Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη επίηνηρνπ ηχπνπ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) θάζε ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ
ρψξνπ πνπ ηξνθνδνηεί (ρεηξνπξγηθή αίζνπζα) θαη ζα δηαζπλδεζεί
θαηάιιεια κε ηνλ αληίζηνηρν ππνζηαζκφ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ππνζηαζκψλ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ θαη
ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα
πξσηεχνληα δίθηπα ζσιελψζεσλ γηα ην νμπγφλν Ο2 , ηνλ ηαηξηθφ αέξα
4bar θαη ην θελφ απφ ηηο θαηαθφξπθεο θεληξηθέο ζηήιεο δηαλνκήο
ηαηξηθψλ αεξίσλ εληφο ηνπ shaft ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ 4νπ νξφθνπ ηνπ
νθηαψξνθνπ θηηξίνπ φπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο
αλαβάζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. ηηο πθηζηάκελεο θαηαθφξπθεο ζηήιεο
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ππάξρνπλ αλακνλέο ζχλδεζεο κε βάλεο δηαθνπήο γηα ηα παξαπάλσ
ηαηξηθά αέξηα
Αληίζεηα, γηα ην πξσηνμείδην αδψηνπ Ν2 Ο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην
πθηζηάκελν πξσηεχνλ δίθηπν πνπ νδεχεη απφ ην ρψξν ηεο Μ.Δ.Θ.
εκθξαγκάησλ φπσο θαίλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Θα
πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξσηεχνλ
δίθηπν ηνπ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο ψζηε ε γξακκή πξνο ην
Αηκνδπλακηθφ Δξγαζηήξην λα κε δηέξρεηαη απφ ηνλ πθηζηάκελν κεησηή
ηεο Μ.Δ.Θ. εκθξαγκάησλ ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο
αλαβάζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Γηα ην δίθηπν νμπγφλνπ Ο2 , ζα θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ λέν
πξσηεχνλ δίθηπν ζσιελψζεσλ πνπ ζα νδεχεη απφ ην shaft ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ 4νπ νξφθνπ, ζην θιηκαθνζηάζην (εληφο ηνπ
πθηζηάκελνπ θαλαιηνχ γπςνζαλίδαο) θαη ζην δηάδξνκν ηνπ
Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ (πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή) θαη ζα
θαηαιήγεη ζηνπο ππνζηαζκνχο β’ ζηαδίνπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ.
Σν πθηζηάκελν δεπηεξεχνλ δίθηπν ζσιελψζεσλ ηνπ νμπγφλνπ Ο2 θάζε
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ζα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια γηα λα εμαζθαιηζηεί
ε παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ιήςεσλ απφ ηνλ ππνζηαζκφ β’ ζηαδίνπ ηεο
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Τθηζηάκελα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ νμπγφλνπ Ο2
πνπ δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζα απνμεισζνχλ.
Γηα ην δίθηπν ηαηξηθνχ αέξα 4bar, ζα θαηαζθεπαζηεί λέν πξσηεχνλ
δίθηπν ζσιελψζεσλ πνπ ζα νδεχεη απφ ην shaft ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ
ηνπ 4νπ νξφθνπ, ζην θιηκαθνζηάζην (εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλαιηνχ
γπςνζαλίδαο) θαη ζην δηάδξνκν ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ (πάλσ
απφ ηελ ςεπδνξνθή) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ
δηθηχνπ ηνπ ηαηξηθνχ αέξα 4bar ζην δηάδξνκν ζα θαηαιήγεη ζηνπο
ππνζηαζκνχο β’ ζηαδίνπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ. Σν πθηζηάκελν
δεπηεξεχνλ δίθηπν ζσιελψζεσλ ηνπ ηαηξηθνχ αέξα 4bar θάζε
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ζα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια γηα λα εμαζθαιηζηεί
ε παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ιήςεσλ απφ ηνλ ππνζηαζκφ β’ ζηαδίνπ ηεο
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Τθηζηάκελα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηαηξηθνχ αέξα
4bar πνπ δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζα απνμεισζνχλ.
Γηα ην δίθηπν θελνχ,
ζα θαηαζθεπαζηεί λέν πξσηεχνλ δίθηπν
ζσιελψζεσλ πνπ ζα νδεχεη απφ ην shaft ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ 4νπ
νξφθνπ, ζην θιηκαθνζηάζην (εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλαιηνχ
γπςνζαλίδαο) θαη ζην δηάδξνκν ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ (πάλσ
απφ ηελ ςεπδνξνθή) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ
δηθηχνπ ηνπ θελνχ ζην δηάδξνκν ζα θαηαιήγεη ζηνπο ππνζηαζκνχο β’
ζηαδίνπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ. Σν πθηζηάκελν δεπηεξεχνλ δίθηπν
ζσιελψζεσλ ηνπ θελνχ θάζε ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ζα ηξνπνπνηεζεί
θαηάιιεια γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ιήςεσλ απφ
ηνλ ππνζηαζκφ β’ ζηαδίνπ ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Τθηζηάκελα
ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θελνχ πνπ δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηελ
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νινθιήξσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζα
απνμεισζνχλ.
Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα δεπηεξεχνληα δίθηπα
ζσιελψζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ κε ηηο απαξαίηεηεο
κεηαηξνπέο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο θαη πξνεθηάζεηο γηα ηελ
ηξνθνδνζία φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ιήςεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ
ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ, ηεο αίζνπζαο αλάλεςεο θαη ηεο θιηληθήο.
Θα απνμεισζνχλ νη ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ νμπγφλνπ Ο2 , ηαηξηθνχ αέξα
4bar, πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο θαη θελνχ θαζψο επίζεο νη αληίζηνηρεο
ζσιελψζεηο απηψλ εληφο ησλ απνζεθψλ θαη ηνπ δηαδξφκνπ ηεο
αηκνδπλακηθήο κνλάδαο θαζψο επίζεο θαη ηξεηο (3) ιήςεηο εληφο ηεο
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο Κνηδάθε ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Θα ζθξαγηζηνχλ (ηαπσζνχλ) ηα ζεκεία ησλ
θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ απφ ηα νπνία ζα απνμεισζνχλ νη αληίζηνηρεο
ζσιελψζεηο ησλ ιήςεσλ.
Θα πξνβιεθζεί βάλα δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο ζηελ αλαρψξεζε ηεο
ζσιήλσζεο ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ θάζε ηαηξηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ
θελνχ απφ ηελ αληίζηνηρε θεληξηθή ζσιήλσζε παξνρήο ζε πξνζβάζηκν
ζεκείν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ
αληίζηνηρνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ θελνχ κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ.
πγθεθξηκέλα, γηα ην πξσηεχνλ δίθηπν νμπγφλνπ Ο2 , ηαηξηθνχ αέξα 4bar
θαη θελνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο βάλεο δηαθνπήο θαη
απνκφλσζεο ζηηο αληίζηνηρεο αλακνλέο επί ησλ θαηαθφξπθσλ
ζσιελψζεσλ παξνρήο, ελψ ζα εγθαηαζηαζεί βάλα δηαθνπήο θαη
απνκφλσζεο ζηελ αλαρψξεζε ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ ηνπ
πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ Ν2 Ο απφ ην ρψξν ηεο ΜΔΘ εκθξαγκάησλ πξνο
ην Αηκνδπλακηθφ Δξγαζηήξην.
Οη πθηζηάκελνη κεησηέο θαη θσηνζεκάλζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ ζα
απνμεισζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
1.3.2. ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

Θα εγθαηαζηαζεί εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ Ο2 πνπ ζα απνηειεί
ηελ ηξίηε πεγή ηξνθνδνζίαο νμπγφλνπ Ο2 ησλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ
Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ ζην ρψξν ηεο απνζήθεο 1 ζχκθσλα κε ην
αληίζηνηρν ζρέδην ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ
ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ.
Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ πνπ ζα απνηειείηαη απφ
ζπζηνηρία ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ θηαιψλ Ο2, αηζζεηήξην πίεζεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο,
κεηαιιηθφ θηβψηην επίηνηρεο εγθαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη
κεησηήξα πςειήο πίεζεο, κεησηήξα κέζεο πίεζεο βαιβίδα αζθαιείαο
έλαληη ππεξπηέζεσλ, κεηαιιηθφ θίιηξν ζηελ είζνδν, δηαθξαγκαηηθνχο
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δηαθφπηεο πςειήο πηέζεσο ζηελ είζνδν-έμνδν θαη καλφκεηξα πςειήορακειήο πίεζεο
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
πξσηεχνληνο δηθηχνπ νμπγφλνπ Ο2 θαη νη δηαζπλδέζεηο απηνχ ζηνπο
κεησηέο β’ ζηαδίνπ ησλ ππνζηαζκψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ
βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο ψζηε λα είλαη πιήξσο έηνηκε γηα ηε
δηαζχλδεζή ηεο ζην εθεδξηθφ θέληξν νμπγφλνπ.
Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ ζα δηαζέηεη ηνπηθφ ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring and alarm panel) θσηνζήκαλζε γηα ηελ απεηθφληζε θαη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο
νμπγφλνπ ηνπ θέληξνπ (ρακειή, θαλνληθή, πςειή) θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηαζκνχ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη
ηθαλφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα BMS ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν
ηχπνπ Ethernet IP-based θαη πξνζζήθεο επαλαιήπηε γηα ηελ κεηαθνξά
ησλ ιακβαλφκελσλ ελδείμεσλ ζε άιιν ρψξν (Control Room – ηάζε
Αδειθήο - πλεξγείν Ηιεθηξνιφγσλ).
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) ηνπ θέληξνπ νμπγφλνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν ηεο
ζηάζεο αδειθήο ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ.
ην ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ (local monitoring
and alarm panel) ηνπ θέληξνπ νμπγφλνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν
ηεο ζηάζεο αδειθήο ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ ζα δίλεηαη γηα
θάζε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα έλα (1) γεληθφ επαλαιεπηηθφ ζήκα
ζπλαγεξκνχ γηα φια ηα ηαηξηθά αέξηα ηεο αληίζηνηρεο αίζνπζαο.
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2. TEXNIKΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
2.1 ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ Β’ ΣΑΓΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΠΗΔΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑΔΡΗΧΝ

Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ
αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα δεπηεξεχνληα δίθηπα ηνπ νμπγφλνπ, ηνπ
πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, ηνπ πεπηεζκέλνπ ηαηξηθνχ αέξα 4bar θαη ηνπ
θελνχ θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE.
Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ
αεξίσλ ζα παξέρνπλ ζεκεία ειέγρνπ θαη απνκφλσζεο ηκεκάησλ ησλ
δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο πνπ
ηξνθνδνηνχλ.
Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ
αεξίσλ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξσηνγελνχο θαη
δεπηεξνγελνχο πηέζεσο θαη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο θαλνληζκνχο ISO
7396 (EN 737-3 θαη EN 738-2).
Οη ππνζηαζκνί β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ
αεξίσλ ζα εμππεξεηνχλ ηξία (3) ηαηξηθά αέξηα (νμπγφλν Ο2 , πξσηνμείδην
αδψηνπ Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα 4bar) θαη θελφ γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο
6-7-8 θαη ηελ αίζνπζα αλάλεςεο ησλ Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ θαη ηνπ
Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ.
Ο πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο
πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλν
κεηαιιηθφ θπηίν πάρνπο 1.5mm ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ, ζα δηαζέηεη
γαιβαληζκέλε κεηαιιηθή πφξηα πάρνπο 1.5mm ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε
κε θιεηδαξηά θαη θαηάιιεια αλνίγκαηα γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ
πίεζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηνπ θελνχ, ζα θέξεη θαηάιιειεο
αλακνλέο θαη ππνδνρέο γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ηε
ζηήξημή ηνπ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηηο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη αλεμίηειε
πνιπθαξβνπληθή πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζκνχο ΔΝ 60601-1, κε
ηελ νλνκαζία, κε ην ρξσκαηηζκφ θαη κε ην ρεκηθφ ζχκβνιν ηνπ
αληίζηνηρνπ αεξίνπ.
Ο πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο
πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα, αλάινγα
κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ αεξίσλ πνπ ηξνθνδνηεί:




Γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα (νμπγφλν Ο2 , πξσηνμείδην αδψηνπ
Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα 4bar) δχν (2) κεησηέο πηέζεσο ζε παξάιιειε
ζχλδεζε κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο δεπηεξνγελνχο πίεζεο θαηά
βνχιεζε ζηα θαηάιιεια φξηα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ.
Έλα (1) νξεηράιθηλν θίιηξν εηζφδνπ ζε θάζε κεησηήξα.
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Έλα (1) καλφκεηξν ρακειήο πηέζεσο 0-16bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πξσηνγελνχο πηέζεσο ζηελ είζνδν θάζε κεησηή γηα θάζε έλα απφ ηα
ηαηξηθά αέξηα.
Έλα (1) καλφκεηξν ρακειήο πηέζεσο 0-10bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο
δεπηεξνγελνχο πηέζεσο ζηελ έμνδν θάζε κεησηή γηα θάζε έλα απφ
ηα ηαηξηθά αέξηα.
Γχν (2) δηαθφπηεο On/Off ειέγρνπ θαη δηαθνπήο ηαηξηθψλ αεξίσλ,
κηζήο ζηξνθήο, κε νξεηράιθηλν ζψκα θαη θιάληδεο απφ PTFE ζηελ
είζνδν θαη ηελ έμνδν αληίζηνηρα θάζε κεησηή πίεζεο γηα θάζε έλα
απφ ηα ηαηξηθά αέξηα.
Μία (1) εθεδξηθή ιήςε εθηάθηνπ αλάγθεο ANFOR (GS) γηα θάζε
ηαηξηθφ αέξην (νμπγφλν Ο2 , πξσηνμείδην αδψηνπ Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα
4bar).
Έλα (1) δηαθφπηε On/Off ειέγρνπ θαη δηαθνπήο θελνχ, κηζήο
ζηξνθήο, κε νξεηράιθηλν ζψκα θαη θιάληδεο απφ PTFE.
Έλα (1) θελφκεηξν -1…0 bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηέζεσο ηνπ θελνχ
Γηα θάζε έλα απφ ηα ηαηξηθά αέξηα (νμπγφλν Ο2 , πξσηνμείδην αδψηνπ
Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα 4bar) έλα αλαινγηθφ αηζζεηήξην πηέζεσο 0
…16bar, 0…20mA, πξνγξακκαηηδφκελν θαη αθξίβεηαο FS ±0,5%
Γηα ην θελφ έλα αλαινγηθφ αηζζεηήξην πηέζεσο -1…0 bar, 0…20mA,
πξνγξακκαηηδφκελν θαη αθξίβεηαο FS ±0,5%

Όια ηα αλσηέξσ αλαινγηθά αηζζεηήξηα ηνπ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζπλδεζνχλ
ζηα αληίζηνηρα ηνπηθά ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ
ππνζηαζκνχ.
Παξαηήξεζε: χκθσλα κε ηηο λέεο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα
ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ θαη ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο
αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ (Απφθαζε Δγθξίζεσο: ΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-082009) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φινη νη ζηαζκνί ππνβηβαζκνχ πίεζεο
πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηπιή δηάηαμε κεησηψλ γηα θάζε αέξην θαη γηα
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (λνζειεία,
εληαηηθή, ρεηξνπξγεία θιπ.).
2.2 ΣΟΠΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΔΓΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηνλ έιεγρν
απφ απφζηαζε ηεο δηαθπκάλζεσο ησλ νξίσλ ηεο πηέζεσο (κέγηζην ειάρηζην) ζα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, πέληε (5) ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη
θελνχ (Ο2 – Ν2Ο – Air – Air 800 – CO2 - VAC), θαηαζθεπαζκέλν
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 7396 (ΔΝ737-3) θαη πιήξεο ηξνθνδνηηθνχ
220/24V κε δηπινχο κεηαζρεκαηηζηέο απνκφλσζεο.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη
δηεπζπλζηνδνηνχκελν (Ethernet IP- based) θαη θαηάιιειν γηα ζχλδεζε
ζε δίθηπν LAN.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) αλαινγηθέο εηζφδνπο γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηεξίσλ
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(transducers) θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ςεθηαθέο εηζφδνπο γηα ηε
ζχλδεζε αηζζεηεξίσλ (switches).
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη
εθνδηαζκέλν κε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD Display) επί ηεο
νπνίαο κεηαθέξνληαη ζπλερψο νη ηηκέο ησλ πηέζεσλ ησλ αεξίσλ ή ε
θαηάζηαζε ησλ πηέζεσλ ησλ αεξίσλ (ρακειή – θαλνληθή – πςειή)
αλάινγα κε ηα αηζζεηήξηα πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη νη πίλαθεο ησλ
ππνζηαζκψλ
θαη
κελχκαηα
ζρεηηθά
κε
ηελ
θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο/ζπλαγεξκνχ απηψλ.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη
νπηηθά
θαη
αθνπζηηθά
κέζα
ελδείμεσο
θαηάζηαζεο/ζθάικαηνο/ζπλαγεξκνχ. πγθεθξηκέλα ζα δηαζέηεη ηξία (3)
led γηα ηελ έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο πίεζεο ηνπ θάζε αεξίνπ (ρακειή –
πςειή ζε θφθθηλν ρξψκα θαη θαλνληθή ζε πξάζηλν ρξψκα) θαη βνκβεηή
αλαγγειίαο ζθάικαηνο/ζπλαγεξκνχ. Δλαιιαθηηθά ε έλδεημε ηεο
θαηάζηαζεο πίεζεο θάζε αεξίνπ κπνξεί λα δίλεηαη κέζσ γξαπηνχ
κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο. Θα
δηαζέηεη κπνπηφλ ζίγαζεο ηνπ ερεηηθνχ ζπλαγεξκνχ (silence button) θαη
ιεηηνπξγία επαλαθνξάο ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο κεηά απφ 15’ γηα ηελ
ππελζχκηζε ηεο κε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.
Σν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη Test
Button (Self Diagnostics) γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη
ζπλαγεξκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη
απεπζείαο θαη ελαιιαθηηθά κε αλαινγηθά αηζζεηήξηα (transducers 420mA) θαη ςεθηαθά αηζζεηήξηα (pressure switches Οn/Off) γηα λα
έρνπκε ελδείμεηο πίεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην LCD display ησλ
ζηαζκψλ ππνβηβαζκνχ.
Μέζσ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο κνλάδαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ ηχπνπ
θαη ησλ νξίσλ ησλ αηζζεηεξίσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ κελπκάησλ
ζθαικάησλ/ζπλαγεξκνχ.
Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζε ζπλδεζκνινγία NC (Normally
Closed) έηζη ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη αζηνρίεο ζηελ
ζπλδεζκνινγία ή ε δηαθνπή ζχλδεζεο. Η αζηνρία ησλ αηζζεηεξίσλ ζα
γίλεηαη αληηιεπηή κε αληίζηνηρε έλδεημε ζηελ νζφλε LCD θαη ηα
αληίζηνηρα ελδεηθηηθά led.
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη
ζπλαγεξκνχ ζα έρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζπγθεληξσηηθή κνλάδα
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, επαλαιήπηε ζεκάησλ (repeater) θαη
ζπζηήκαηνο BMS.
Σηλεπιηήπηζη πίνακα ηοπικού ζςζηήμαηορ παπακολούθηζηρ και
ζςναγεπμού
[12]
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Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη
ζπλαγεξκνχ ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε RJ45/10Σ connector γηα TCP/IP
ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο πιαθεηψλ (ηνπηθέο – επαλαιήπηεο) θαη ζα έρεη
δπλαηφηεηα ηειεπηηήξεζεο θαη ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ πιαθεηψλ.
Η θάζε πιαθέηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε δηθφ ηεο IP address θαη ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θπζηθφ δίθηπν data ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπο αιιά κε άιιε δηαθνξεηηθή
subnet musk (192.168.*.*).
Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη
ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ηχπνπ Ethernet κε ηε
ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ φιεο νη ελδείμεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
(έλδεημε πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηεξνχκελνπ αεξίνπ, ζθάικαηα
πςειήο ρακειήο πίεζεο αεξίνπ, ζθάικα αηζζεηεξίνπ) θαη λα
κεηαθεξζνχλ ζην ζχζηεκα επηηήξεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ (BMS), κε
κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηε δηαζχλδεζε ηνπ πίλαθα κε ην δίθηπν data ηεο
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ.
2.3 ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΦΗΑΛΧΝ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Ο2

Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ Ο2 ζα απνηειεί ηελ ηξίηε πεγή
ηξνθνδνζίαο θαη ζα απνηειείηαη απφ:


ζπζηνηρία ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ θηαιψλ Ο2, ίδηαο ζχλζεζεο κε απηέο
ηνπ απηνκάηνπ θέληξνπ, αηζζεηήξην πίεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο.



κεηαιιηθφ θηβψηην θαηάιιειν γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:

 Μεησηήξα πςειήο πίεζεο κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πίεζη ειζόδος
(θοπηίζεωρ) P1

Πίεζη εξόδος
(λειηοςπγίαρ) P2

Παποσή μειωηήπα Q

200bar

8 - 10bar

160m3/h

 Μεησηήξα κέζεο πίεζεο κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:






Πίεζη ειζόδος
(θοπηίζεωρ) P1

Πίεζη εξόδος
(λειηοςπγίαρ) P2

Παποσή μειωηήπα Q

8-10bar

6 - 7bar

144m3/h

βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη ππεξπηέζεσλ
κεηαιιηθφ θίιηξν ζηελ είζνδν
δηαθξαγκαηηθνχο δηαθφπηεο πςειήο πηέζεσο ζηελ είζνδν-έμνδν
καλφκεηξα πςειήο-ρακειήο πίεζεο

Η ηξνθνδνζία ηνπ εθεδξηθνχ θέληξνπ ηνπ νμπγφλνπ Ο2 ζα ζπλδέεηαη ζε
παξάιιειε δηάηαμε ζηελ είζνδν (πξσηεχνλ δίθηπν νμπγφλνπ) ησλ
ππνζηαζκψλ β' ζηαδίνπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ κε ηξφπν ψζηε ε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απηφκαηε φπσο αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη.
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ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ρνξεγείηαη νμπγφλν Ο2 , κέζσ ηνπ δηθηχνπ παξνρήο
νμπγφλνπ Ο2 απφ ηελ δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ θαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο
(δίθηπν θαη ππνζηαζκνί β' ζηαδίνπ). ε πεξίπησζε εμαληιήζεσο ηεο δεμακελήο
θαη ησλ θηαιψλ ηνπ θέληξνπ νμπγφλνπ Ο2 ή βιάβεο ηνπο, απηφκαηα ε
ρνξήγεζε νμπγφλνπ Ο2 γίλεηαη κέζσ ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηε ξχζκηζε ηνπ κεησηήξα ηεο εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε
πίεζε κηθξφηεξε ηεο πίεζεο ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ δει. ρακειφηεξα ησλ 810bar ηεο εηζφδνπ ησλ ππνζηαζκψλ β' ζηαδίνπ (ζπλήζσο 6-7bar), ελψ ζα
ππάξρεη θαη αληεπίζηξνθε βαιβίδα ζηελ είζνδν ηεο εθεδξηθήο πεγήο
ηξνθνδνζίαο.
ΤΛΛΔΚΣΖ – ΤΣΟΗΥΗΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ
Σα ζπγθξνηήκαηα ηαρείαο πξνζαξκνγήο θηαιψλ (ζπζηνηρίεο πςειήο πηέζεσο)
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ, πξνζηαηεχνληαη κε γσληαθά κεηαιιηθά
ειάζκαηα βακκέλα ελ ζεξκψ, ζα θέξνπλ δε ηα απαηηνχκελα ζηεξίγκαηα γηα
ηελ ζηήξημε ηνπο ζηνλ ηνίρν.
ηηο ζπζηνηρίεο πςειήο πηέζεσο θάζε ζέζε ζχλδεζεο θηάιεο ζα είλαη
εθνδηαζκέλε κε νξεηράιθηλε βαιβίδα δηαθνπήο πςειήο πηέζεσο κε
ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο . Η χπαξμε ζε θάζε ζέζε ζχλδεζεο
θηάιεο ησλ βαιβίδσλ δηαθνπήο καδί κε ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο παξέρνπλ
πξφζζεηε αζθάιεηα ηδίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία αληηθαηαζηάζεσο ησλ θηαιψλ.
ΔΤΚΑΜΠΣΔ ΤΝΓΔΔΗ ΦΗΑΛΧΝ ΚΑΗ ΤΛΛΔΚΣΖ
Οη θηάιεο ζα ζπλδένληαη κε ηνπο ζπιιέθηεο πςειήο πίεζεο κε ηνμνεηδείο
εχθακπηνπο ζσιελψζεηο απφ ραιθφ πςειήο πηέζεσο 7Υ4 mm αλαπηχγκαηνο
150 εθ. Κάζε ηνμνεηδήο ζσιήλαο ζα είλαη πιήξεο ιπφκελνπ ζπλδέζκνπ θαη
ηαρπζπλδέζκνπ γηα ηε ζχλδεζε ησλ θηαιψλ, ζπεηξψκαηνο θαη βήκαηνο
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
ηα άθξα ησλ ζπιιεθηψλ πςειήο πηέζεσο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη βαιβίδεο
πςειήο πηέζεσο γηα ηελ ηαρεία εθθέλσζε ζην χπαηζξν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ζπζηνηρηψλ.
ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ ΦΗΑΛΧΝ
Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ θηαιψλ ζα γίλεηαη κε εηδηθή ζηδεξνθαηαζθεπή
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ ηνίρν.
2.4 ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΦΗΑΛΧΝ ΠΡΧΣΟΞΔΗΓΗΟΤ ΑΕΧΣΟΤ Ν2Ο

Σν εθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ N2 O ζα απνηειεί ηελ ηξίηε
πεγή ηξνθνδνζίαο θαη ζα απνηειείηαη απφ:


ζπζηνηρία δχν (2) ζέζεσλ θηαιψλ N2 O, ίδηαο ζχλζεζεο κε απηέο ηνπ
απηνκάηνπ θέληξνπ, αηζζεηήξην πίεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο.



κεηαιιηθφ θηβψηην θαηάιιειν γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:

 Μεησηήξα πςειήο πίεζεο κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πίεζη ειζόδος

Πίεζη εξόδος
[14]

Παποσή μειωηήπα Q
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(θοπηίζεωρ) P1

(λειηοςπγίαρ) P2

200bar

8 - 10bar

160m3/h

 Μεησηήξα κέζεο πίεζεο κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:






Πίεζη ειζόδος
(θοπηίζεωρ) P1

Πίεζη εξόδος
(λειηοςπγίαρ) P2

Παποσή μειωηήπα Q

8-10bar

6 - 7bar

144m3/h

βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη ππεξπηέζεσλ
κεηαιιηθφ θίιηξν ζηελ είζνδν
δηαθξαγκαηηθνχο δηαθφπηεο πςειήο πηέζεσο ζηελ είζνδν-έμνδν
καλφκεηξα πςειήο-ρακειήο πίεζεο

Η ηξνθνδνζία ηνπ εθεδξηθνχ θέληξνπ ηνπ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ N2 O ζα
ζπλδέεηαη ζε παξάιιειε δηάηαμε ζηελ είζνδν (πξσηεχνλ δίθηπν πξσηνμεηδίνπ
αδψηνπ N2 O) ησλ ππνζηαζκψλ β' ζηαδίνπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ κε
ηξφπν ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απηφκαηε φπσο αθνινχζσο
πεξηγξάθεηαη.
ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ρνξεγείηαη πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ N2 O, κέζσ ηνπ
δηθηχνπ παξνρήο πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ N2 O απφ ην Κέληξν Φηαιψλ
πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ N2 O θαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο (δίθηπν θαη ππνζηαζκνί β'
ζηαδίνπ). ε πεξίπησζε εμαληιήζεσο ησλ θηαιψλ ηνπ Κέληξνπ Φηαιψλ
πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ N2 O ή βιάβεο ηνπο, απηφκαηα ε ρνξήγεζε πξσηνμεηδίνπ
αδψηνπ N2 O γίλεηαη κέζσ ηεο εθεδξηθήο πεγήο ηξνθνδνζίαο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηε ξχζκηζε ηνπ κεησηήξα ηεο εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε
πίεζε κηθξφηεξε ηεο πίεζεο ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ δει. ρακειφηεξα ησλ 810bar ηεο εηζφδνπ ησλ ππνζηαζκψλ β' ζηαδίνπ (ζπλήζσο 6-7bar), ελψ ζα
ππάξρεη θαη αληεπίζηξνθε βαιβίδα ζηελ είζνδν ηεο εθεδξηθήο πεγήο
ηξνθνδνζίαο.
ΤΛΛΔΚΣΖ – ΤΣΟΗΥΗΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ
Σα ζπγθξνηήκαηα ηαρείαο πξνζαξκνγήο θηαιψλ (ζπζηνηρίεο πςειήο πηέζεσο)
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ, πξνζηαηεχνληαη κε γσληαθά κεηαιιηθά
ειάζκαηα βακκέλα ελ ζεξκψ, ζα θέξνπλ δε ηα απαηηνχκελα ζηεξίγκαηα γηα
ηελ ζηήξημε ηνπο ζηνλ ηνίρν.
ηηο ζπζηνηρίεο πςειήο πηέζεσο θάζε ζέζε ζχλδεζεο θηάιεο ζα είλαη
εθνδηαζκέλε κε νξεηράιθηλε βαιβίδα δηαθνπήο πςειήο πηέζεσο κε
ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο . Η χπαξμε ζε θάζε ζέζε ζχλδεζεο
θηάιεο ησλ βαιβίδσλ δηαθνπήο καδί κε ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο παξέρνπλ
πξφζζεηε αζθάιεηα ηδίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία αληηθαηαζηάζεσο ησλ θηαιψλ.
ΔΤΚΑΜΠΣΔ ΤΝΓΔΔΗ ΦΗΑΛΧΝ ΚΑΗ ΤΛΛΔΚΣΖ
Οη θηάιεο ζα ζπλδένληαη κε ηνπο ζπιιέθηεο πςειήο πίεζεο κε ηνμνεηδείο
εχθακπηνπο ζσιελψζεηο απφ ραιθφ πςειήο πηέζεσο 7Υ4 mm αλαπηχγκαηνο
150 εθ. Κάζε ηνμνεηδήο ζσιήλαο ζα είλαη πιήξεο ιπφκελνπ ζπλδέζκνπ θαη
ηαρπζπλδέζκνπ γηα ηε ζχλδεζε ησλ θηαιψλ, ζπεηξψκαηνο θαη βήκαηνο
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
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Κάζε ζέζε ζχλδεζεο θηάιεο ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε νξεηράιθηλε βαιβίδα
δηαθνπήο πςειήο πηέζεσο. Η χπαξμε ζε θάζε ζέζε ζχλδεζεο θηάιεο ησλ
βαιβίδσλ δηαθνπήο παξέρνπλ πξφζζεηε αζθάιεηα ηδίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία
αληηθαηαζηάζεσο ησλ θηαιψλ.
ΤΣΖΜΑ ΣΖΡΗΞΖ ΦΗΑΛΧΝ
Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ θηαιψλ ζα γίλεηαη κε εηδηθή ζηδεξνθαηαζθεπή
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ ηνίρν.
2.5 ΛΖΦΔΗ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΔΝ ISO 9170-1
Οη ηεξκαηηθέο ιήςεηο είλαη ηα ζεκεία φπνπ θαηαιήγνπλ ηα δίθηπα κηαο
εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ, ζεκεία ζηα νπνία ζπλδένληαη θαη
απνζπλδένληαη νη ρξήζηεο, κέζσ θαηαιιήισλ ηαρπζπλδέζκσλ, κε ζθνπφ ηελ
ηξνθνδφηεζε ηνπο κε δηάθνξα ηαηξηθά αέξηα, είλαη δε θαηάιιειεο γηα επίηνηρε
εγθαηάζηαζε.
Κάζε ιήςε ζα είλαη ηαρείαο ελέξγεηαο θαη απηφκαηεο ζχδεπμεο, δηπιήο θξαγήο
(είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνθξαθηηθνχ
κεραληζκνχ ηεο, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ ιήςεσλ).
Οη ιήςεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εηδηθφ νξείραιθν (ΟΣ58),
επηρξσκησκέλεο, ζα θέξνπλ πιήξεο απνθξαθηηθφ ζχζηεκα απηφκαηεο
παξνρήο, κε εηδηθή δηάηαμε αζθαιείαο, ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αθξνδέθηε
ηζνδπλακηθήο γείσζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα
κέξε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΝ ISO 9170-1 (αληηθαηέζηεζε ην
ΔΝ 737-1) ήηνη :





βάζε ιήςεο δηαθνξεηηθή γηα θάζε αέξην, κε ραξαγκέλν ην ρεκηθφ
ζχκβνιν ηνπ αεξίνπ θαη ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή
βαιβίδα θξαγήο γηα ηελ ζπληήξεζε (maintenance valve)
θχξηα ιήςε, δηαθνξεηηθή γηα θάζε αέξην, κε ηελ απνθξαθηηθή βαιβίδα
(check valve) κε ραξαγκέλν ην ρεκηθφ ζχκβνιν ηνπ αεξίνπ θαη ην
φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή
αλεμίηειεο (ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΝ 60601-1) ελδείμεηο κε ην
ρεκηθφ ζχκβνιν, κε ην δηαθξηηηθφ ρξψκα ΛΔΤΚΟ/νμπγφλν, ΜΑΤΡΟΛΔΤΚΟ/αέξαο, ΜΠΛΔ/πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ΚΙΣΡΙΝΟ/θελφ)
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη κε ηελ νλνκαζία ηνπ αεξίνπ γηα ην
νπνίν πξννξίδεηαη ε ιήςε

Οη ηεξκαηηθέο ιήςεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ, ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο ζχκθσλα πξνο ηα πξφηππα, ΔΝ ISO
9170-1 (αληηθαηέζηεζε ην ΔΝ 737-1), AFNOR NF 90-116, ISO 9170 θαη ηηο
νδεγίεο ΣΟΣΔΔ 2491/86 θαη ηεο απφξξηςεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ (AGSS)
ζχκθσλα πξνο ηα πξφηππα, ΔΝ 737-2&4.
Η ζχλδεζε ηεο θπξίαο ιήςεο πξνο ηελ αληίζηνηρν βάζε γίλεηαη κε ζπείξσκα,
δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ηχπν αεξίνπ, ησλ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθψλ:





Ομπγφλν δεμηφ Μ22Υ1,5mm
Αέξαο αξηζηεξφ Μ20Υ1,5mm
Πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ δεμηφ Μ16X1,5mm
Κελφ δεμηφ Μ24Υ1,5mm
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Οη ιήςεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πξνζηαηεπηηθά θπηία απφ αλνδησκέλν
αινπκίλην. Σα θπηία ησλ εληνηρηζκέλσλ ιήςεσλ ζα θέξνπλ εηδηθνχο απνζηάηεο
πνπ δηαηεξνχλ ίζεο ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ιήςεσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπο θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε εηδηθφ θαπάθη γηα ηελ θάιπςε ησλ αξκψλ.

3. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
Ννζνθνκείνπ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο αλαβαζκηζκέλεο
εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ (Αίζνπζεο
6 -7 – 8) θαη αίζνπζα αλάλεςεο ηνπ 2νπ νξφθνπ ζην ηεηξαψξνθν θηίξην
θαη ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 4 νπ νξφθνπ
ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Γ.Ν.Α..
Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα
πηζηνπνηεηηθά, ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ
επηκέξνπο εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ εμνπιηζκνχ.
4. ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο κε επηηφπνπ
επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηελ
Σερληθή Τπεξεζία γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηά
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επίβιεςε θαη ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο:
 Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε άκεζε
αληαπφθξηζε θαη κε παξαπνκπέο αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν ηεο
ηερληθήο πεξηγξαθήο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
 Σερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (prospectus) ή δηθαηνινγεηηθά
ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
εμαξηεκάησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, απφ φπνπ ζα
πξνθχπηεη κε ζαθή θαη αδηακθηζβήηεην ηξφπν ε αλαγλψξηζε απηψλ
(κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο θηι.) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηερληθή
αμηνιφγεζή ηνπο.
Σα θαηαηηζέκελα prospectus θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα
επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ
αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο ζα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ή εθηππψζεηο απφ επίζεµεο ηνπνζεζίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ
νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο
απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο
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πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ
∆εµνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.


Αλαιπηηθφ Φχιιν πκκφξθσζεο - Σεθκεξίσζεο µε ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη
µε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο (αλά
παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ.), µε παξαπνκπή γηα
ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεµµέλα ηερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα (π.ρ.
«βιέπε prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά.

Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
δηαγσληζµνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή - αληηζηνηρία,
µεηαμχ θεηµέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus, ζα απνθιείνληαη.
Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ή ζην Φχιιν
πκκφξθσζεο – Σεθκεξίσζεο θιπ. είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο
θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη
σο έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζα
απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.



Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Σελ παξερφµελε ρξνληθή εγγχεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ,
φπσο απηή δεηείηαη απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.

6. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζε ηζρύ (θαη επί πνηλή απόξξηςεο)
Πηζηνπνηεηηθό Γηαζθάιηζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΙΟΣ EN ISO 9001:2008 ζην ρεδηαζκό,
Παξαγσγή, Πνηνηηθό Έιεγρν, Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξνρήο
ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη δηαλνκήο θελνύ θαη ζην ρεδηαζκό, Δγθαηάζηαζε,
Έιεγρν, Πηζηνπνίεζε δηθηύσλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη
ζηε πληήξεζε θαη Δπηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζε ηζρύ (θαη επί πνηλή απόξξηςεο)
Πηζηνπνηεηηθό Γηαζθάιηζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΙΟΣ EN ISO 13485:2012 γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ Ηαηξηθώλ Αεξίσλ (θέληξσλ δηαλνκήο ηαηξηθώλ
αεξίσλ, δηθηύσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ).

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη (θαη επί πνηλή απόξξηςεο) Άδεηεο
Σερληηώλ Ηαηξηθώλ Αεξίσλ ζύκθσλα κε ΠΓ112/2012 γηα ηνπιάρηζηνλ
(2) άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία
ζηε κειέηε θαη εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
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Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη έρεη πξνκεζεχζεη θαη
εγθαηαζηήζεη ίδην ή αληίζηνηρν κε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ ζε ηξία
(3) αληίζηνηρα έξγα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηαζέηνληαο
αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
επξσπατθήο ή ακεξηθάληθεο ρψξαο πξνέιεπζεο, κε ζπλερή παξνπζία
(πψιεζε, ηερληθή ππνζηήξημε, αληαιιαθηηθά θηι.) ζηελ Διιάδα γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα.
Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 93/42/ΔΟΚ ρνξεγεκέλν απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ θαη ζα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο γηα ρξήζε ζε εγθαηάζηαζε ηαηξηθψλ αεξίσλ. ην
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ζα δειψλεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηνλ θάζε θαηαζθεπαζηή λα επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE επί ηνπ
πξντφληνο, ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα πξντφλησλ φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε
νκάδα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ σο ζχλνιν θαη φρη σο κεκνλσκέλα ηκήκαηα
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο

Οη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη ησλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO
9001:2008 γηα παξαγσγή ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, εκπνξία θαη
δηαθίλεζε Ιαηξνηερλνινγηθψλ πιηθψλ θαη Πηζηνπνηεηηθφ ISO 13485:2012
γηα παξαγσγή ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, εκπνξία θαη δηαθίλεζε
Ιαηξνηερλνινγηθψλ πιηθψλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ην έξγν ρξεζηκνπνηψληαο εμνπιηζκφ απφ ηνλ
ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ γηα ιφγνπο θαηαζθεπαζηηθήο
αμηνπηζηίαο, νκνηνκνξθίαο θαη επθνιίαο κειινληηθά ζηελ αλεχξεζε
αληαιιαθηηθψλ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη ζαθψο ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο θηι.)
φπσο απηφο έρεη δηαηππσζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Δθφζνλ,
γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πξνθχςεη ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ αιιαγή ή
αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ εμνπιηζκνχ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη
αηηηνινγεκέλα ην Ννζνθνκείν θαη λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αξρηθψο
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ απφ φπνπ ζα πξνθχπηνπλ ίδηα ή θαη θαιχηεξα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα αξρηθψο πξνζθεξζέληα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή
ή αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ εμνπιηζκνχ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη δπλαηή κφλν κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Ννζνθνκείνπ

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη ειέγρνπο
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ παξνπζία ηεο
Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ζα εθπαηδεχζεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ (4 άηνκα) κε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ
ιεπηνκεξεηψλ ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη
ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη λα
εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη ειέγρνπο γηα ηελ νξζή θαη
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
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Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ γηα δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ γηα θάζε βιάβε πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθφ ρεηξηζκφ,
ακέιεηα ή άιιε εμσηεξηθή αηηία.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ
εμνπιηζκνχ
απφ
άπνςεο
ζπληήξεζεο θαη
δηαζεζηκφηεηαο εηνηκνπαξάδνησλ αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε απφ
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ.
Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζε πιήξε θαη
θαλνληθή ιεηηνπξγία νξίδεηαη ζε δχν (2) εκέξεο γηα ηνπο ρψξνπο ησλ
Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ θαη δχν (2) κέξεο γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ
Αηκνδπλακηθνχ Δξγαζηεξίνπ θαη ζα θαζνξηζηεί ζε ζρέζε κε ην
πξφγξακκα ησλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ : 21.300,00 (+ ΦΠΑ 24%)
Δπηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθά ζρέδηα δηθηχσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ
νμπγφλν Ο2 , πξσηνμείδην αδψηνπ Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα 4bar θαη θελνχ.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ
ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓIΚΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ 6-7-8 ΚΑΗ ΑΗΘΟΤΑ ΑΝΑΝΖΦΖ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ ΣΟΤ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ

α/α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΣΔΜ

ΣΗΜΖ/ ΜΟΝ

ΤΝΟΛΟ

ΥΔΗΡΟΤΡΓIΚΔ ΑΗΘΟΤΔ 6-7-8 & ΑΗΘΟΤΑ ΑΝΑΝΖΦΖ

Τπνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο
πίεζεο ηξηψλ (3) ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλν Ο2 ,
πξσηνμείδην αδψηνπ Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα 4bar) θαη θελφ
κε δηπινχο κεησηέο, αλαινγηθά αηζζεηήξηα 4-20mA γηα
ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο 6-7-8 θαη αίζνπζα αλάλεςεο
ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο

4

1600,00

6400,00

χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ
ππνζηαζκνχ ηαηξηθψλ αεξίσλ ελζσκαησκέλν ζηνλ
ππνζηαζκφ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

5

220,00

1100,00

3

Δπίηνηρε ιήςε νμπγφλνπ ANFOR

3

25,00

75,00

4

Δπίηνηρε ιήςε πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ ANFOR

3

25,00

75,00

5

Δπίηνηρε ιήςε ηαηξηθνχ αέξα ANFOR

3

25,00

75,00

6

Δπίηνηρε ιήςε θελνχ ANFOR

3

25,00

75,00

7

Δθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ κε ζπζηνηρία
ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ θηαιψλ Ο2, ζπιιέθηε πςειήο
πίεζεο, εχθακπηεο ζπλδέζεηο θηαιψλ-ζπιιέθηε,
ζχζηεκα ζηήξημεο θηαιψλ θαη πίλαθα νξγάλσλ (κεησηέο,
δηαθφπηεο, αηζζεηήξηα θηι) ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

1

1300,00

1300,00

`1

2
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ΑΔΑ: 7Ι1Ι4690ΩΣ-ΧΧ6
α/α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

8

Δθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ κε
ζπζηνηρία δχν (2) ζέζεσλ θηαιψλ Ν2Ο, ζπιιέθηε
πςειήο πίεζεο, εχθακπηεο ζπλδέζεηο θηαιψλ-ζπιιέθηε,
ζχζηεκα ζηήξημεο θηαιψλ θαη πίλαθα νξγάλσλ (κεησηέο,
δηαθφπηεο, αηζζεηήξηα θηι) ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

ΣΔΜ

1

ΣΗΜΖ/ ΜΟΝ

ΤΝΟΛΟ

1150,00

1150,00

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα δίθηπα δηαλνκήο
ηαηξηθψλ αεξίσλ (ελδεηθηηθφο ηχπνο Talos Med)
δηαθφξσλ δηαηνκψλ Φ10x0,7mm, Φ12x0,7mm θαη
Φ15x0,7mm

Κ.Α

600,00

600,00

10

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκψλ β’ ζηαδίνπ

Κ.Α

300,00

300,00

11

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο
θαη ζπλαγεξκνχ ππνζηαζκνχ ηαηξηθψλ αεξίσλ

Κ.Α

250,00

250,00

12

Δξγαζίεο κεηαηξνπήο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηαηξηθψλ
αεξίσλ γηα ηε ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ
αλσηέξσ ζπζθεπψλ

Κ.Α

700,00

700,00

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εθεδξηθψλ θέληξσλ νμπγφλνπ
θαη πξσηνμεηδίνπ αδψηνπ

Κ.Α

400,00

400,00

9

13

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ

`1

2

3

Τπνζηαζκφο β’ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο
πίεζεο ηξηψλ (3) ηαηξηθψλ αεξίσλ (νμπγφλν Ο2 ,
πξσηνμείδην αδψηνπ Ν2 Ο, ηαηξηθφ αέξα 4bar) θαη θελφ
κε δηπινχο κεησηέο, αλαινγηθά αηζζεηήξηα 4-20mA γηα
ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο Αηκνδπλακηθήο Μνλάδαο
ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο

3

1600,00

4800,00

χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ
ππνζηαζκνχ ηαηξηθψλ αεξίσλ ελζσκαησκέλν ζηνλ
ππνζηαζκφ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

4

220,00

880,00

Δθεδξηθφ θέληξν θηαιψλ νμπγφλνπ κε ζπζηνηρία
ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ θηαιψλ Ο2, ζπιιέθηε πςειήο
πίεζεο, εχθακπηεο ζπλδέζεηο θηαιψλ-ζπιιέθηε,
ζχζηεκα ζηήξημεο θηαιψλ θαη πίλαθα νξγάλσλ (κεησηέο,
δηαθφπηεο, αηζζεηήξηα θηι) ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

1

1300,00

1300,00

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα δίθηπα δηαλνκήο
ηαηξηθψλ αεξίσλ (ελδεηθηηθφο ηχπνο Talos Med)
δηαθφξσλ δηαηνκψλ Φ10x0,7mm, Φ12x0,7mm θαη
Φ15x0,7mm

Κ.Α

500,00

500,00

5

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκψλ β’ ζηαδίνπ

Κ.Α

220,00

220,00

6

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο
θαη ζπλαγεξκνχ ππνζηαζκνχ ηαηξηθψλ αεξίσλ

Κ.Α

200,00

200,00

7

Δξγαζίεο κεηαηξνπήο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηαηξηθψλ
αεξίσλ γηα ηε ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ
αλσηέξσ ζπζθεπψλ

Κ.Α

700,00

700,00

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εθεδξηθνχ θέληξνπ νμπγφλνπ

Κ.Α

200,00

200,00

4

8

21300,00
+ ΦΠΑ 24%
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