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ΘΔΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ
επηζθεπή ησλ επελδύζεσλ δαπέδσλ ζηελ Θαξδηνινγηθή Θιηληθή ( 7νο όξνθνο Νθηαώξνθνπ), ζηελ Θξαηηθή
Σεηξνπξγηθή Θιηληθή ( 3νο όξνθνο Ρεηξαώξνθνπ) θαη ζηελ Θξαηηθή Ξαζνινγηθή Θιηληθή ( 4νο όξνθνο
Ρεηξαώξνθνπ) ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV:44112200-0 Δπελδύζεηο δαπέδσλ) πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο
45.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)».

ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Έρνληαο ππόςε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ρν Λ.4542/2018 (95Α΄) άξζξν ηέηαξην §2β
Ρν Λ.4472/2017 (Α΄74) όπσο ηζρύεη
Ρν Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) άξζξα 46,47 ».
Ρν Λ. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
Ρελ ππ. αξ. 8322/25-5-2018 Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Πύληαμεο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ επελδύζεσλ δαπέδσλ ζε ρώξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ρελ ππ. αξ. 16720/23-10-2018 δηαβίβαζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ππ. αξ Φ135/2018
επαλαιεπηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ επελδύζεσλ δαπέδσλ ζε
ρώξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ
Ρν ππ. αξ.
19365/28-11-2018 πξαθηηθό ππνβνιήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ Δπηηξνπή
Πύληαμεο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ.
Ρν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΛΑΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
1. Ρε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ
επηζθεπή ησλ επελδύζεσλ δαπέδσλ ζηελ Θαξδηνινγηθή Θιηληθή ( 7νο όξνθνο Νθηαώξνθνπ), ζηελ Θξαηηθή
Σεηξνπξγηθή Θιηληθή ( 3νο όξνθνο Ρεηξαώξνθνπ) θαη ζηελ Θξαηηθή Ξαζνινγηθή Θιηληθή ( 4νο όξνθνο
Ρεηξαώξνθνπ) ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV:44112200-0 Δπελδύζεηο δαπέδσλ) πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο
45.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)».
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2. Νη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα ΞξνκεζεηώλΞξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο)
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε εκέξεο (15) από ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4. Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ 1ε Καξηίνπ
Ζκέξα

ΞΑΟΑΠΘΔΖ

θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: lenach@hippocratio.gr.

5. Ρν 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 παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο.
6. Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ηνπ Λνζνθνκείνπ, Ππλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ επελδύζεσλ
δαπέδσλ ζηελ Θαξδηνινγηθή Θιηληθή ( 7νο όξνθνο Νθηαώξνθνπ), ζηελ Θξαηηθή Σεηξνπξγηθή Θιηληθή ( 3νο όξνθνο
Ρεηξαώξνθνπ) θαη ζηελ Θξαηηθή Ξαζνινγηθή Θιηληθή ( 4νο όξνθνο Ρεηξαώξνθνπ) ηνπ Λνζνθνκείνπ
(CPV:44112200-0 Δπελδύζεηο δαπέδσλ) πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπ. ΦΞΑ κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)».

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

Ππλεκκέλα:
-

Ρν ππ. αξ. 19365/28-11-2018 έγγξαθν ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
-πνδηεύζπλζε Νηθνλνκηθνύ
-Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
θαη ηελ επηζθεπή δαπέδσλ ζηελ Θαξδηνινγηθή Θιηληθή (7νο όξνθνο Νθηαώξνθνπ), ζηελ Θξαηηθή Σεηξνπξγηθή Θιηληθή
(3νο όξνθνο Ρεηξαώξνθνπ) θαη ζηελ Θξαηηθή Ξαζνινγηθή Θιηληθή (4νο όξνθνο Ρεηξαώξνθνπ) ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ππγθεληξσηηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ νη αθόινπζεο πνζόηεηεο δαπέδσλ (η.κ.) αλά είδνο:
ΓΑΞΔΓΝ
PVC (η.κ)
325,5

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ (η.κ.)
54,2

359,7

45,1

ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 4 ΝΟΝΦΝΠ

240,5

43,9

ΠΛΝΙΝ

925,7

143,2

ΚΣΙΡΙΟ

ΥΩΡΟ

ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ

ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 7νο ΝΟΝΦΝΠ

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

ΘΟΑΡΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 3νο ΝΟΝΦΝΠ

ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ

νο

ΠΛΝΙΝ (PVC + KΔΟΑΚΗΘΑ)

1.067,00

Αλαιπηηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ νη αθόινπζεο πνζόηεηεο δαπέδσλ (η.κ.) ζε θάζε ρώξν αλά είδνο σο εμήο:

Α.ΟΚΣΑΩΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ
Α1.Πλήρης ανηικαηάζηαζη δαπέδων Καρδιολογικής Κλινικής - 7ος όροθος

1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1

ΓΑΞΔΓΝ
PVC
(η.κ)
13,4

2

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2

25,0

-

3

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3

18,7

-

4

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4

16,4

-

5

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 5

16,5

-

6

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6

15,5

-

7

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7

18,0

-

8

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8

19,8

-

9

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9

19,5

-

10

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 10

19,0

-

11

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 11

23,7

-

12

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΟΟΘΚΗΩΛ - ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

-

19,2

13

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΔΟΖΣΩΛ ECHO LAB

-

22,0

14

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΡΉ

10,0

-

15

KOYZINA

-

13,0

16

ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ

110,0

-

ΤΝΟΛΟ

325,5

54,2

7ος ΟΡΟΦΟ

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ (η.κ.)
-
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Β. ΣΔΣΡΑΩΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ
Β1.Πλήρης ανηικαηάζηαζη δαπέδων Κραηικής Υειροσργικής Κλινικής - 3ος όροθος
(Με ανηικαηάζηαζη μόνο ηοσ ζοβαηεπί ηοσ διαδρόμοσ)

ΚΡΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

ΓΑΞΔΓΝ
PVC
(η.κ)
-

ΘΔΟΑΚΗΘΑ
ΞΙΑΘΗΓΗΑ (η.κ.)
4,0

ΓΟΑΦΔΗΝ ΗΑΡΟΩΛ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ – WC

-

17,5

ΔΜΔΡΑΠΡΖΟΗΝ

-

6,7

ΗΑΡΟΔΗΝ ΞΑΣΠΑΟΘΗΑΠ

-

5,1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

27,5

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

21,5

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

19,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

26,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 5 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

22,3

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

20,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 7 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

29,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
– Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

24,2

-

18,5

-

21,7

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 11 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
ΘΙΗΛΗΘΖΠ – Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

22,7

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 12 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
ΘΙΗΛΗΘΖΠ – Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

16,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 13 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
ΘΙΗΛΗΘΖΠ – Β’ ΞΑΛ/ΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ

19,1

-

18,6

-

-

11,8

52,0

-

359,7

45,1

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 10 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
ΘΙΗΛΗΘΖΠ

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 14 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ
ΘΙΗΛΗΘΖΠ
ΘΝΕΗΛΑ
ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ – Κόλν ην ηκήκα ηνπ ζνβαηεπί 130κ x 0,40κ
ΤΝΟΛΟ
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Β2.Πλήρης ανηικαηάζηαζη δαπέδων Κραηικής Παθολογικής Κλινικής - 4ος όροθος

ΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
ΠΡΑΠΖ ΑΓΔΙΦΖΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ - WC

ΓΑΞΔΓ
Ν PVC
(η.κ)
-

ΘΔΟΑΚΗΘΑ ΞΙΑΘΗΓΗΑ
(η.κ.)
16,4

-

14,3

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 1 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

28,4

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 2 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,2

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 3 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,3

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 4 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

26,6

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 6 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

25,8

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 8 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

15,0

-

ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Λν 9 ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ

14,2

-

-

13,2

80,0

-

240,5

43,9

ΘΝΕΗΛΑ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ ΘΟΑΡΗΘΖΠ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ
ΤΝΟΛΟ

1.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΑΠΔΓΩΝ

1Α.Πλαζηικό δάπεδα PVC καηάλληλα για νοζοκομειακή τρήζη
Δπίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαζηηθό δάπεδν PVC θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, επαγγεικαηηθώλ
πξνδηαγξαθώλ, νκνγελέο, ηνπνζεηεκέλν κε θνξδόληα αξκνθόιιεζεο θαη κε ζνβαηεπί κε δηακόξθσζε ηνπ
ίδηνπ πιηθνύ.
Ζ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ζα είλαη πξνγπαιηζκέλε κε PUR (πνιπνπξεζάλε) εξγνζηαζηαθά ειαρηζηνπνηώληαο
έηζη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ πιαζηηθνύ δαπέδνπ.
Ρν δάπεδν ζα είλαη θαηεγνξία ρξήζεο 34 (βαξύ επαγγεικαηηθό), πάρνπο 2 mm (νκνγελέο), βάξνπο 3.600
gr/m2, , δηαζηάζεηο ξνιώλ θάξδνπο 2m, κε αληνρή ζε θαξέθιεο κε ξνδάθηα, κε αληηζηαηηθόηεηα<2kV
(αληηζηαηηθό), αθαπζηόηεηα, Bfl-s1 (βξαδύθαπζην), αληηνιηζζεξόηεηα R9 θαη ερνκόλσζε 4 db
Ζ έλσζε ησλ ξνιώλ ζην δάπεδν ζα γίλεη κε θνξδόλη αξκνθόιιεζεο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ ζα ππάξμεη
θελό ζηελ έλσζε. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
Αθνύ ηνπνζεηεζνύλ ηα θύια θάξδνπο 2m, ην έλα δίπια ζην άιιν ζα αλνίγεηαη κε εηδηθό εξγαιείν (θξέδα)
έλα κηθξό απιάθη, θόβνληαο ιίγν ηηο άθξεο ηνπ θάζε ξνινύ. Πηε ζπλέρεηα, κε άιιν εξγαιείν (ρεηξνθίλεην ή
ξνκπόη), ξίρλεηαη θαπηό θνξδόλη αξκνθόιιεζεο, ην νπνίν παίξλεη ην ζρήκα από ην απιάθη. Ρέινο, αθνύ
θξπώζεη ην θνξδόλη αξκνθόιιεζεο, ζα μπξίδεηαη ηελ πεξίζζηά ηνπ θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα είλαη όηη ηα κέρξη
πξόηηλνο δηαθνξεηηθά ξνιά πιαζηηθνύ δαπέδνπ, γίλνληαη πιένλ έλα ζώκα, ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεζά ηνπο
εζηία αλάπηπμεο κηθξνβίσλ, αθνύ ζθνπγγαξίδνληαη εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά.

Θα δηακνξθσζεί ζνβαηεπί επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε δηακόξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα
αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
Θα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε γηα ην ζθνπό βάζε δηακόξθσζεο (ε νπνία θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απαξαίηεηα
πιηθά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ) ζηε γσλία έλσζεο ηνπ δαπέδνπ κε ηνλ ηνίρν ώζηε λα δώζεη ηελ
απαξαίηεηε θακππιόηεηα ζην πιαζηηθό δάπεδν. Ρν ίδην ην δάπεδν ζα ζηξίβεη κε θακπύιε γηα 10cm πεξίπνπ
πάλσ ζηνλ ηνίρν (θαη ηνπιάρηζηνλ 2cm επηπιένλ από ην πθηζηάκελν δάπεδν πνπ ζα απνμεισζεί). Ρν δάπεδν
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πνπ έρεη ήδε ηνπνζεηεζεί ζα ζηακαηάεη 10cm πξηλ θηάζεη ζηνλ ηνίρν, νπόηε θαη ζα ηνπνζεηείηαη κία επηπιένλ
ισξίδα πιαζηηθνύ δαπέδνπ θάξδνπο 20cm, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10cm πάλε πάλσ ζην πάησκα (νξηδόληηα) θαη
ηα άιια 10cm πάλε πάλσ ζηνλ ηνίρν (θάζεηα). Ζ ισξίδα απηή ζα θνιιεζεί κε θνξδόλη αξκνθόιιεζεο ζην
πάησκα, ελώ ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ζνβαηεπί ζα ηνπνζεηεζεί “θαπειάθη”(δηαθνζκεηηθό ηειείσκα).
Ξξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπέδσλ. Ρν ππόζηξσκα ζα
εμνκαιπλζεί θαηάιιεια κε ηζηκεληνθνλία ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ξσγκέο, θπκαηηζκνί, εμάξζεηο,
βαζνπιώκαηα ή άιια ειαηηώκαηα. Ζ επηθόιιεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη πάλσ ζε επηθάλεηεο ηέιεηα
ζηεγλέο θαη θαζαξέο κε πξώην θαζαξηζκό ελ μεξώ γηα λα αθαηξεζνύλ μέλα πιηθά θαη δεύηεξν θαζαξηζκό κε
λεξό θαη απνξξππαληηθό (ρσξίο ρξήζε ρεκηθώλ) γηα λα απνκαθξπλζνύλ νη ειαηώδεηο νπζίεο. Πηε ζπλέρεηα ην
ππόζηξσκα ζα μεξαλζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη ε επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ. Ζ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζα πξέπεη
λα είλαη πξνκήζεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ δαπέδνπ θαη ν ηξόπνο επηθόιιεζεο ζύκθσλνο κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ.
1Β.Γάπεδα από κεραμικά πλακίδια
Δπίζηξσζε δαπέδνπ θαη πεξηκεηξηθνύ ζνβαηεπί 8cm κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηόηεηαο, αλπάισηα,
έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθόηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απόηξηςε Group 4 θαη δηαζηάζεσλ 30x30cm,
ρξσκαηηζκνύ επηινγήο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αληηνιηζζεξόηεηα, νκνηνγέλεηα, κηθξή
αλαθιαζηηθόηεηα θαη επθνιία ζηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζε.
Ξξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπέδσλ. Ρν ππόζηξσκα ζα
εμνκαιπλζεί θαηάιιεια κε απηνεπηπεδνύκελε ηζηκεληνθνλία ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ξσγκέο, θπκαηηζκνί,
εμάξζεηο, βαζνπιώκαηα ή άιια ειαηηώκαηα. Ζ επηθόιιεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη πάλσ ζε επηθάλεηεο
ηέιεηα ζηεγλέο θαη θαζαξέο κε πξώην θαζαξηζκό ελ μεξώ γηα λα αθαηξεζνύλ μέλα πιηθά θαη δεύηεξν
θαζαξηζκό κε λεξό θαη απνξξππαληηθό (ρσξίο ρξήζε ρεκηθώλ) γηα λα απνκαθξπλζνύλ νη ειαηώδεηο νπζίεο. Πηε
ζπλέρεηα ην ππόζηξσκα ζα μεξαλζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη ε επίζηξσζε ησλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ.
Ζ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζα πξέπεη λα είλαη πξνκήζεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ δαπέδνπ θαη ν ηξόπνο
επηθόιιεζεο ζύκθσλνο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θόιια πςειώλ πξνδηαγξαθώλ πξόζθπζεο
θαη κε θιίζε πξνο ηα ζηθώληα δαπέδνπ.
Ρν αξκνιόγεκα ησλ αξκώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειαζηηθνπιαζηηθό εηδηθό ζηόθν δαπέδσλ δύν ζπζηαηηθώλ
πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ε πιήξσζε ηνπ αξκνύ ζα γίλεηαη ζε όιν ην βάζνο ηνπ.
2.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
Πε όινπο ηνπο ρώξνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε λέσλ δαπέδσλ ζα γίλεη απνμήισζε θαη
απνκάθξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαζηηθώλ δαπέδσλ θαη ηνπ πεξηκεηξηθνύ ζνβαηεπί.
Πε όινπο ηνπο αλσηέξσ ρώξνπο πνπ ζα εθηειεζηνύλ επεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο πιαζηηθώλ δαπέδσλ PVC ζα
ηνπνζεηεζνύλ λέα ηκήκαηα πιαζηηθά δαπέδνπ ή/θαη ζνβαηεπί παξόκνηνπ ρξσκαηηζκνύ κε ην πθηζηάκελν
δάπεδν.
Πε όινπο ηνπο αλσηέξσ ρώξνπο πνπ ζα εθηειεζηνύλ επεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο πιαζηηθώλ δαπέδσλ PVC
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε θνξδνληώλ παξόκνηνπ ρξσκαηηζκνύ κε ην πθηζηάκελν δάπεδν, ζην
ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ ρώξνπ.
Πηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δαπέδσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πεξηκεηξηθνύ ζνβαηεπί ύςνπο
10cm (+2cm ςειόηεξα ηνπ πθηζηάκελνπ ζνβαηεπί) γηα ηα πιαζηηθά δάπεδα PVC θαη 8cm γηα ηα θεξακηθά
πιαθίδηα.
Πε πεξίπησζε απνθιίζεσλ κεηαμύ ησλ αλαθεξόκελσλ πνζνηήησλ ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο θαη ησλ
απαηηνύκελσλ πνζνηήησλ (όπσο απηέο ζα δηαπηζησζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ), ζα
ππεξηζρύζεη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ κε ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο γηα ηελ πιήξε θαη ιεηηνπξγηθή
αληηθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ, ρσξίο πξόζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ.
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3.ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη γλώζε ησλ ρώξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
εξγαζίεο κε επηηόπνπ επίζθεςε, ώζηε λα έρεη πιήξε θαη αδηακθηζβήηεηε ελεκέξσζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηελ Ρερληθή πεξεζία
γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη λα θαηαζέζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πεύζπλε
Γήισζε όπνπ ζα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ησλ ρώξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαη όηη δύλαηαη λα εθηειέζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
δαπέδσλ.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη θαηάινγν-πξνζπέθηνπο ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ θαζώο θαη
ρξσκαηνιόγηα από ην νπνίν ζα πξνθύπηνπλ νη δηαζέζηκεο απνρξώζεηο ησλ πιαζηηθώλ δαπέδσλ. Ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ θαη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο δηαζεζηκόηεηαο θαη
ρξόλσλ παξάδνζεο αλάινγα κε ηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ.
Γηα ηελ νξηζηηθή επηινγή ησλ ρξσκάησλ ησλ δαπέδσλ PVC θαη θεξακηθώλ πιαθηδίσλ ν Αλάδνρνο ζα
πξνζθνκίζεη δείγκαηα ησλ αλσηέξσ πιηθώλ. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη από ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη κε ηξόπν ώζηε ηα δάπεδα PVC θαη ηα θεξακηθά πιαθίδηα
λα είλαη ίδηνπ ρξώκαηνο κε ηα αληίζηνηρα γεηηνληθώλ ρώξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ (δηάδξνκνο θηι.) ώζηε λα
δηαηεξεζεί ε νκνηνκνξθία ησλ ρξσκάησλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ δαπέδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
ζπλερήο θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ππλεπώο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζα
είλαη δπλαηόλ λα εθηειεζηνύλ είηε ζε πξσηλέο είηε ζε απνγεπκαηηλέο είηε θαη ζε λπρηεξηλέο ώξεο αθόκα θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ζαββαηνθύξηαθσλ ή αξγηώλ, ώζηε λα επεξεαζηεί ζηνλ ειάρηζην δπλαηό βαζκό ε
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επίβιεςε θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα θαη ν πξνγξακκαηηζκόο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα θαζνξηζηεί από θνηλνύ κεηαμύ ηνπ
Αλαδόρνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο θαη ζύκθσλα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ρώξσλ.
Ν ρξόλνο νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εβδνκήληα πέληε (75) εξγάζηκεο εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαγνξεύεηαη ζαθώο ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε ησλ
πξνζθεξόκελσλ πιαζηηθώλ δαπέδσλ θαη θεξακηθώλ πιαθηδίσλ όπσο απηά έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. Δθόζνλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο πξνθύςεη ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηελ αιιαγή ή
αληηθαηάζηαζε απηώλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη αηηηνινγεκέλα ην Λνζνθνκείν θαη λα πξνζθνκίζεη
εθ λένπ ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πιηθώλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα αξρηθώο πξνζθεξόκελα
από όπνπ ζα πξνθύπηνπλ ίδηα ή θαη θαιύηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε
πιηθώλ όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη δπλαηή κόλν κεηά ηε ζύκθσλε
γλώκε ηνπ Λνζνθνκείνπ
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηόζν γηα ην πξνζσπηθό όζν θαη γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηελ απνθπγή θζνξώλ θαη
αηπρεκάησλ.
Ζ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν ζα είλαη απνθιεηζηηθήο επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ
ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε ειέγρνπ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.

