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Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ.:
115 27
Πληροφορίες:
Ελένη Χανανία
Email:
lenach@hippocratio.gr
Τηλέφωνο:
213 2088715
Φαξ:
213 2088716

Καταχωριστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ
Υπηρεσίες:

Ταξινόµηση κατά CPV:
Αριθµός ∆ιακήρυξης:
∆ιαδικασία:

Αθήνα,
ΑΠ:

Εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης

45454100-5
102/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός

05/07/2019
10558

«∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό
του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός µήνα
προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.828,76 συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή)»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Έ∆ΡΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (του α. 117 του Ν.4412/2016)
Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.:11527
Αρµόδιος για πληροφορίες: Ελένη Χανανία
Τηλέφωνο:+302132088715
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:lenach@hippocratio.gr
ΦΑΞ: +302132088716
http://www.hippocratio.gr/
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη, άµεση
και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
Εργασίες ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α
Φ102/2019
45454100-5 εργασίες ανακαίνισης
28.828,76€ συµπ/νου ΦΠΑ (Αξία χωρίς ΦΠΑ 23.249,00€)
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή)
Ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της
120 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα)
ΕΦΑΠΑΞ
Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
19-7-2019
Ηµεροµηνία:
Ηµέρα:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα:
9:00
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο)
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-7-2019 ώρα 10:00π.µ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr Τµήµα
Προµηθειών
Θέµατα
Προµηθειών
Προµήθειες ∆ιαγωνισµοί
ΝΑΙ
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ:

ΝΑΙ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΓΝΑΙ:
ΝΑΙ

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του διαγωνισµού:
1. Το ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….. ….και άλλες διατάξεις».
2. Το ν.4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
3. Το ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρθρο τέταρτο, παρ. 2β, «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης….. και λοιπές διατάξεις».
4. Το ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «Συντάξεις, απολύσεις, συνδικαλιστικά …κλπ» όπως ισχύει.
5. Το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Το ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1.
7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
8. Το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…».
9. Το ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
10. Το ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
11. Το Π∆ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία».
12. Το Π∆ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως ισχύει.
13. Την υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
14. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.38747/23.05.2019 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆/302/27.05.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά µε
"Παρατάσεις θητείας ∆ιοικητών Νοσοκοµείων της 1ης, 2ης, 4ης και 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και Αναπληρωτών
∆ιοικητών Νοσοκοµείων της 2ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
15. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β’/14.02.2013) Κ.Υ.Α σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”».
16. Την υπ. αρ. 10/13-6-2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας του
διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α∆Α: 6Χ7Ν4690ΩΣ-Β2Ε)
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των
28.828,76 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Φορέα, σύµφωνα µε την υπ. αρ.1059./5-7-2019.
(Α∆Α: 6ΩΞ14690ΩΣ-ΑΡΘ ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
(CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός µήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.828,76 συµπ/νου ΦΠΑ µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή)
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ
19/7/2019
Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ114
Και µέχρι ώρα: 9:00
11527 ΑΘΗΝΑ
π.µ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19_/_7/2019
ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 10:00πµ

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσµία (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στο
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
∆εν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
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ΜΕΡΟΣ Α΄:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α.
«
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή της υπηρεσίας ορίζονται στο Μέρος Γ΄ της ∆ιακήρυξης.
ΜΕΡΟΣ Β΄:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή: Το «Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ιακήρυξη: Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από τα:
Μέρος Α: Αντικείµενο Σύµβασης
Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Μέρος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή της Προµήθειας/Υπηρεσίας
Μέρος ∆: Αξιολόγηση Προσφορών
Παράρτηµα Ι: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
Παράρτηµα II: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Παράρτηµα IΙΙ: Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού: Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει
προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέρονταπου µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον
νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
Προµηθευτής/Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε
τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η ανάθεση της σύµβασης στον
Προµηθευτή/Ανάδοχο.
Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και
οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην
ελληνική γλώσσα.
Συµβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προµηθευτή/Ανάδοχο και όλα τα τεύχη
που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη Σύµβαση,
β. την ∆ιακήρυξη,
γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισµός: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την προµήθεια/παροχή της υπηρεσίας
Συµβατικό Τίµηµα: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια/υπηρεσία.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Προµηθευτή/Ανάδοχο και την
παραλαβή του αντικειµένου της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
«Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
∆ιεύθυνση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 114,
Ταχ. Κώδικας: 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2088715
Fax: 213 2088716
E-mail: lenach@hippocratio gr
Πληροφορίες : Ελένη Χανανία
Website: http://www.hippocratio.gr/
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ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως
αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία προκήρυξής του.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από την επίσηµη ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου,
την ∆ιαύγεια και το ΚΗΜ∆ΗΣ.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε όρους της
προκήρυξης µέχρι και πέντε (5) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως την
__15/_7__/2019, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας, ήτοι έως
την _16__/__7__/ 2019. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά, νοµικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, ισχύουν τα
ακόλουθα:
• Οι ενώσεις συγκροτούνται µε αποφάσεις όλων των εταιρειών-µελών τους, µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια
χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µεταξύ τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και η εταιρεία - µέλος που θα είναι ο
συντονιστής/επικεφαλής της ένωσης.
• Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά εκπροσωπούµενες από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει
εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν
σε αυτές. Στην προσφορά αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της καθώς και το
µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών.
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
Σύµβασης.
• Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά.
Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν
και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
• Κάθε συµµετέχων, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν,
αυτόνοµα ή σε ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι
προσφορές στις οποίες συµµετείχαν.
ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1.
Λόγοι αποκλεισµού
Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισµό εάν µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισµού από τους αναφερόµενους στην παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν 4412/2016 και συγκεκριµένα, αν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από
τα ακόλουθα αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ. 42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
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καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το
ν.4198/2013 (Α΄215 )
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση
6.1.2
Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του για καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). Η παρούσα
παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

6.2.
Κριτήρια Επιλογής
Για τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας που αφορά η παρούσα σύµβαση. Ειδικότερα, οι
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 75 ν. 4412/2016), τα οποία ο
υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα στο ΤΕΥ∆ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι µέρος IV-α) ότι ικανοποιεί είναι οι κάτωθι:
- Να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο
των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά
τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που
ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα.
6.3.
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους και τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.
2. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που έχει διαµορφώσει η αναθέτουσα αρχή για
τον παρόντα διαγωνισµό. Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που
αναφέρονται στο άρθρο 6.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
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3.

υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε µέλος της ένωσης.
Σηµειώνεται ότι: ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α’ του
Μέρους ΙV, χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται από την ∆ιακήρυξη.

Οι Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε ανάδοχο, που συµµετέχει στην ένωση.
2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του
καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα της προµήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί
του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο
που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του αναδόχου από τον
διαγωνισµό.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά έγγραφα που
αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Σηµειώνεται ότι: ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να αποτυπώνει µε σαφήνεια.
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και
παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές (Μέρος Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) και τους λοιπούς όρους
της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά
(σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα).
2. Τα κατατιθέµενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα του µητρικού
κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα
υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του
ενδιαφέροντος του.
3. Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των
Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση
κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής.
4. Την παρεχόµενη χρονική εγγύηση των προσφερόµενων ειδών, όπως αυτή ζητείται από την τεχνική περιγραφή και
τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συµπληρώνοντας τον Πίνακα της οικονοµικής προσφοράς
του Παραρτήµατος IIΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους δείγµατα.
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία και
ώρα λήξης υποβολής των προσφορών
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την ηµεροµηνία και
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ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο,
θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του
∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, Αθήνα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 102/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες
ανακαίνισης) διάρκειας ενός µήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.828,76 συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή)
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη
ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόµενων θα πρέπει να είναι επιµελώς αρχειοθετηµένα µέσα
στους σχετικούς φακέλους. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
2.3. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού.
2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα σε ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), µε την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το τίµηµα της Οικονοµικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε ΦΠΑ, όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα.
Επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαµηλότερη τιµή της εγχώριας αγοράς όπως
καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιµών του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής
Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισµού, όπου ταυτοποιούνται,
απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/Α’/02.03.2011).
3.4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα
πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα ή νόµιµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε µε τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος
αριθµός παραγράφου και σελίδας.
6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της
προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα
ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές
και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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8. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή
τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει µέσα σε εύλογη προθεσµία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους
υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή
συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται
διόρθωση ή συµπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από τα έγγραφα της σύµβασης που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο του, ελλείψεις
ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν 4250/2014 (Α΄74) και µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε το Νόµο, τις
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της προκήρυξης αλλά µόνο τη διευκρίνιση
ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης
και δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της
προκήρυξης.
10. Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συµµετέχοντες να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν.
4250/2014, Άρθρο 1 και Άρθρο 3.
ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 120 ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε
περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει
εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους
είτε όχι.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές
προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων
αυτών.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας/υπηρεσίας
ΑΡΘΡΟ 14. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
4. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
5. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο
προσφερόµενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική
Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική
Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη
την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς
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10. Η τιµή ανά είδος/υπηρεσία για την υλοποίηση της προµήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από ειδική τριµελή επιτροπή (Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης)
η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισµού.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών
προσφορών θα πραγµατοποιηθούν σε µία δηµόσια συνεδρίαση.
Εν συνεχεία η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των υποβληθέντων
προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το οποίο και διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Αναθέτουσας Αρχής µέσω του Τµήµατος Προµηθειών.
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή, µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία είναι ανώτερη του Προϋπολογισµού
β) Η οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών του άρθρου 24 του ν.3846/2010.
γ) Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούµενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
δ) Στην οποία η τιµή δεν είναι απόλυτα προσδιορισµένη.
ε) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν 4412/2016.
στ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα.
ζ) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου της σύµβασης.
η) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης.
θ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, µε την επιφύλαξη
της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των ακόλουθων
δικαιολογητικών, ως αποδεικτικών στοιχείων για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού:
α) απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού από τους αναφερόµενους στην παρ. 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς µε υπεύθυνη δήλωση.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναµο έγγραφο, προσκοµίζεται για τα µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων
είναι νοµικό πρόσωπο, το απόσπασµα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
(β) πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την
περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(γ) πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων
και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση
ένωσης οικονοµικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος της ένωσης.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Τµήµα Γραµµατείας – Πρωτόκολλο) σε κλειστό
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 ανωτέρω αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για
την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται
ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των
[9]

ΑΔΑ: ΩΣΨΞ4690ΩΣ-103

19PROC005246491 2019-07-09

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν
εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της
διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, του ν.4412/2016 τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο
79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ του Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» η εγγύηση συµµετοχής του, που
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/2016,
εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
µαταιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή
των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/2016,
εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν.4412/2016 η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του επόµενου
άρθρου.
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η
Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν.4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 127 ν. 4412/2016,
β) ολοκλήρωση του προ συµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 43 παρ. 13γ του ν.4605/2019, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του
οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει την σύµβαση.
Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας), εντός πέντε (5) ηµερών από την
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κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε
ευρώ, ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της υπηρεσίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθώς και
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 18 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).
Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Η Σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη
Γ. Το αντικείµενο της σύβασης (περιγραφή, τόπος και χρόνος παροχής υπηρεσίας)
∆. Την τιµή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωµής
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης:
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται στην παρούσα) και
β) σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης
του αρµοδίου οργάνου της Αρχής.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση
της σύµβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3.)
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας, µε
αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς
προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας
αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της
σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 19. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών
ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως ισχύει και µε τα έγγραφα της σύµβασης
ή
β) Εάν ο προσφέρων/ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση και κηρυχθεί έκπτωτος και κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συµφωνητικού.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, του Ν.4412/2016.
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα
αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί
συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα
µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 20. ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει.
1. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά
περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής
των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο
άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί
να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ
του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωµοδοτεί το
αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο.
3. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης παραγράφου,
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του ά.127 του ν.4412/2016.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύµβασης και σε
χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του
Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους
των αρµόδιων Υπουργείων.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Στην αµοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού
αντικείµενου.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα
αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται
στην κείµενη νοµοθεσία.
[12]

ΑΔΑ: ΩΣΨΞ4690ΩΣ-103

19PROC005246491 2019-07-09

Για την πληρωµή του Προµηθευτή/ Αναδόχου εφαρµόζονται και ισχύουν οι προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4152/2013
(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία
αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 23. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το αντίστοιχο υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΙ της
παρούσας.
Ο προµηθευτής/ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της
Σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της
προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να καλύπτει όλη την χρονική
διάρκεια της σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προβλεπόµενων παρατάσεων επαυξηµένος κατά
ένα (1) επιπλέον µήνα.
ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή,
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις
που αφορούν την υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη
αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του ν.4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την υπηρεσία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει,
διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύµβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα
Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτοµα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να
έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για
αυτόν από την παρούσα.
9. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί σύµφωνα µε το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό περί Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδοµένων.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική διανοµή
- Υποδ/νση Οικονοµικού
- Τµήµα Προµηθειών
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ΜΕΡΟΣ Γ΄:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις απαιτούµενες οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για την
ανακαίνιση και αναδιαρρύθµιση του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος στον 1ο όροφο του Οκταώροφου Κτιρίου του
Νοσοκοµείου. Η συνολική επιφάνεια του τµήµατος ανέρχεται στα 74m2 .
Με την ανακαίνιση του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα διαµορφωθεί ενιαίος χώρος χειρουργικών επεµβάσεων που θα
εξυπηρετεί τέσσερις (4) χειρουργικές έδρες, χώρος γραφείου ∆ιευθυντή, χώρος γραφείου Ιατρών, χώρος γραφείου
Προϊσταµένης και βοηθητικός χώρος κουζίνας.
1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αφορούν εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν µε εξαιρετική προσοχή και επιµέλεια ώστε να µη προκαλούν όχληση στο
υπόλοιπο Νοσοκοµείο. Προστατευτικά και διαχωριστικά πανό που να εξασφαλίζουν ηχοµόνωση και προστασία από τη
σκόνη των παρακείµενων τµηµάτων καθώς και τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις βαρύνουν τον
Ανάδοχο. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης.
Απαγορεύεται η συσσώρευση των υλικών σε ύψος µεγαλύτερο των 25cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα αποµακρύνονται
αµέσως από τους χώρους εργασίας.
Οι εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων που θα πραγµατοποιηθούν συνοψίζονται ως εξής:
•
Αποξήλωση και αποµάκρυνση υφιστάµενου πλαστικού δαπέδου χώρου.
•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση υφιστάµενης ψευδοροφής (µετά του σκελετού αυτής) χώρου.

•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση ελαφριών χωρισµάτων γυψοσανίδας, αλουµινίου κτλ χώρου.

•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση ψευτοδόκαρων και ψευτοκολώνων από γυψοσανίδα.

•
Αποξήλωση και αποµάκρυνση κεραµικών πλακιδίων επί της τοιχοποιίας του υφιστάµενου χώρου χειρουργικών
επεµβάσεων.
•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση έξι (6) υφισταµένων θυρών (µετά των κασωµάτων αυτών) χώρου.

•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση εξωτερικών κουφωµάτων αλουµινίου χώρου.

•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση ξύλινων ερµαρίων, ντουλαπών, πάγκων κτλ. χώρου.

•
Καθαίρεση και αποµάκρυνση δροµικής τοιχοποιίας για την ενοποίηση χώρων και τη δηµιουργία ενιαίου χώρου
χειρουργικών επεµβάσεων (περίπου 25 τ.µ).
•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση πάγκου και ερµαρίων κουζίνας.

•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση διάφορων σωληνώσεων που δεν χρησιµοποιούνται.

•

Αποξήλωση και αποµάκρυνση υφισταµένου ντουλαπιού και νιπτήρα χώρου επεµβάσεων.

1.2.

∆ΑΠΕ∆Α

1.2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ PVC
Στον ενιαίο χώρο χειρουργικών επεµβάσεων, που θα δηµιουργηθεί µετά την καθαίρεση της τοιχοποιίας, θα τοποθετηθεί
πλαστικό δάπεδο από PVC κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση,
επαγγελµατικών προδιαγραφών, οµογενές,
τοποθετηµένο µε κορδόνια αρµοκόλλησης και µε σοβατεπί µε διαµόρφωση του ίδιου υλικού. Η επιφάνεια του δαπέδου
µαζί µε τα σοβατεπί είναι περίπου 40,00m2.
Η επιφάνεια του δαπέδου θα είναι προγυαλισµένη µε PUR (πολυουρεθάνη) εργοστασιακά ελαχιστοποιώντας έτσι τις
ανάγκες συντήρησης του πλαστικού δαπέδου.
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Το δάπεδο θα είναι κατηγορία χρήσης 34 (βαρύ επαγγελµατικό), πάχους 2 mm (οµογενές), βάρους 3.600 gr/m2, ,
διαστάσεις ρολών φάρδους 2m, µε αντοχή σε καρέκλες µε ροδάκια, µε αντιστατικότητα<2kV (αντιστατικό),
ακαυστότητα, Bfl-s1 (βραδύκαυστο), αντιολισθηρότητα R9 και ηχοµόνωση 4 db
Η ένωση των ρολών στο δάπεδο θα γίνει µε κορδόνι αρµοκόλλησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κενό στην
ένωση. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
Αφού τοποθετηθούν τα φύλλα φάρδους 2m, το ένα δίπλα στο άλλο θα ανοίγεται µε ειδικό εργαλείο (φρέζα) ένα µικρό
αυλάκι, κόβοντας λίγο τις άκρες του κάθε ρολού. Στη συνέχεια, µε άλλο εργαλείο (χειροκίνητο ή ροµπότ) ρίχνεται καυτό
κορδόνι αρµοκόλλησης, το οποίο παίρνει το σχήµα από το αυλάκι. Τέλος, αφού κρυώσει το κορδόνι αρµοκόλλησης,
θα ξυρίζεται η περίσσιά του και το τελικό αποτέλεσµα θα είναι ότι τα µέχρι πρότινος διαφορετικά ρολά πλαστικού
δαπέδου γίνονται πλέον ένα σώµα, χωρίς να υπάρχει ανάµεσά τους εστία ανάπτυξης µικροβίων, αφού θα
σφουγγαρίζονται εύκολα και αποτελεσµατικά.
Θα διαµορφωθεί σοβατεπί επί της τοιχοποιίας µε διαµόρφωση του ίδιου του δαπέδου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί
είναι η εξής:
Θα τοποθετηθεί κατάλληλη για το σκοπό βάση διαµόρφωσης (η οποία και συµπεριλαµβάνεται στα απαραίτητα υλικά
εκτέλεσης των εργασιών) στη γωνία ένωσης του δαπέδου µε τον τοίχο ώστε να δώσει την απαραίτητη καµπυλότητα στο
πλαστικό δάπεδο. Το ίδιο το δάπεδο θα στρίβει µε καµπύλη για 10cm περίπου πάνω στον τοίχο (και τουλάχιστον 2cm
επιπλέον από το υφιστάµενο δάπεδο που θα αποξηλωθεί). Το δάπεδο που έχει ήδη τοποθετηθεί θα σταµατάει 10cm πριν
φτάσει στον τοίχο, οπότε και θα τοποθετείται µία επιπλέον λωρίδα πλαστικού δαπέδου φάρδους 20cm, εκ των οποίων τα
10cm πάνε πάνω στο πάτωµα (οριζόντια) και τα άλλα 10cm πάνε πάνω στον τοίχο (κάθετα). Η λωρίδα αυτή θα κολληθεί
µε κορδόνι αρµοκόλλησης στο πάτωµα, ενώ στην πάνω πλευρά του σοβατεπί θα τοποθετηθεί “καπελάκι” (διακοσµητικό
τελείωµα).
Πριν την τοποθέτηση των νέων δαπέδων θα γίνει αποξήλωση των υφιστάµενων δαπέδων. Το υπόστρωµα θα
εξοµαλυνθεί κατάλληλα µε τσιµεντοκονία ώστε να µην εµφανίζονται ρωγµές, κυµατισµοί, εξάρσεις, βαθουλώµατα ή άλλα
ελαττώµατα. Η επικόλληση των νέων δαπέδων θα γίνει πάνω σε επιφάνειες τέλεια στεγνές και καθαρές µε πρώτο
καθαρισµό εν ξηρώ για να αφαιρεθούν ξένα υλικά και δεύτερο καθαρισµό µε νερό και απορρυπαντικό (χωρίς χρήση
χηµικών) για να αποµακρυνθούν οι ελαιώδεις ουσίες. Στη συνέχεια το υπόστρωµα θα ξηρανθεί και θα επακολουθήσει η
επίστρωση του δαπέδου. Η συγκολλητική ουσία θα πρέπει να είναι προµήθειας του εργοστασίου παραγωγής του
δαπέδου και ο τρόπος επικόλλησης σύµφωνος µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
1.2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΑΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
Στους υπόλοιπους χώρους (γραφεία διευθυντή, ιατρών, προϊσταµένης, διάδροµος και χώρος κουζίνας) θα τοποθετηθεί
δάπεδο επιφάνειας περίπου 35,00 m2 και περιµετρικό σοβατεπί 47 µ.µ. ύψους 8cm. Τα κεραµικά πλακίδια θα είναι: Α’
ποιότητας , ανυαλωτά, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη Group 4 (προτεινόµενες
διαστάσεις 30x30 cm), χρωµατισµού επιλογής της Επίβλεψης και θα πρέπει να εξασφαλίζουν, µεγάλη µηχανική αντοχή,
οµοιογένεια, µικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό.
Πριν την τοποθέτηση το υπόστρωµα θα γίνει εξοµαλυνθεί κατάλληλα µε αυτοεπιπεδούµενη τσιµεντοκονία ώστε να µην
εµφανίζονται ρωγµές, κυµατισµοί, βαθουλώµατα ή άλλα ελαττώµατα. Η επικόλληση των νέων δαπέδων θα γίνει πάνω σε
επιφάνειες τέλεια στεγνές και καθαρές µε πρώτο καθαρισµό (χωρίς χρήση χηµικών) για να αποµακρυνθούν οι ελαιώδεις
ουσίες. Στην συνέχεια το υπόστρωµα θα ξηρανθεί και θα επακολουθήσει η επίστρωση των πλακιδίων. Η συγκολλητική
ουσία θα πρέπει να είναι συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, υψηλών προδιαγραφών πρόσφυσης και ο τρόπος
επικόλλησης σύµφωνος µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
Οι αρµοί τοποθέτησης θα είναι 1-2mm και το στοκάρισµα αυτών θα γίνει την εποµένη της τοποθέτησης µε σπάτουλα
από λάστιχο και θα επακολουθήσει καθαρισµός των επιφανειών µε εξειδικευµένα υλικά. Η αρµολόγηση θα γίνει µε
υδατοστεγές εποξειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια.

1.3.

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

Σε όλους τους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα κατασκευαστεί νέα ψευδοροφή µε µεταλλικό σύστηµα
αναρτήσεως και έτοιµες πλάκες γυψοσανίδας επιφάνειας περίπου 72,00 m2.
Οι ψευδοροφές που θα κατασκευαστούν θα είναι από πλάκες γυψοσανίδας µε βιοµηχανική επένδυση βινυλικής
ταπετσαρίας υψηλών προδιαγραφών, άφλεκτη, ηχοαπορροφητική. Θα πρέπει να προστατεύει από τη συσσώρευση
µικροµορίων στους χώρους και να αποτρέπει το σχηµατισµό υγρασίας και µικροοργανισµών στην επιφάνεια της
(ενδεικτικού τύπου ΚNAUF Tiles Hygena ή παρόµοιου), διαστάσεων 600x600x15mm.
Ο σκελετός θα είναι από γαλβανιζέ λαµαρίνα διατοµής ανεστραµµένου «Τ» µε το εµφανές µέρος του βαµµένο µε
ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Θα αποτελείτε από κύριους οδηγούς, που αναρτώνται από τη
δοµική οροφή ανά 120cm. Στους κύριους οδηγούς θα κουµπώσουν οι εγκάρσιοι οδηγοί και θα δηµιουργηθεί ο επιθυµητός
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κάναβος 60x60cm όπου θα εδράσουν οι πλάκες ψευδοροφής και τα χωνευτά φωτιστικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δοθεί στην σωστή ρύθµιση του σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και οριζοντιότητα. Η ανάρτηση του
σκελετού της ψευδοροφής θα γίνεται µε γαλβανισµένες ντίζες Φ4mm/60cm και στις δύο κατευθύνσεις, που αναρτώνται
από στέρεες επιφάνειες του φέροντος οπλισµού µε µεταλλικά βύσµατα λαµβάνοντας υπόψη τις Η/Μ διελεύσεις. Στις
ντίζες περιλαµβάνεται και ειδική χαλύβδινη διάταξη (πεταλούδα) που ρυθµίζει το ύψος.
Επίσης θα ισχύουν:

-

Όλα τα ειδικά τεµάχια που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή, δηλ. σκελετός ανάρτησης, γωνιακά στηρίγµατα
και άλλα µικροεξαρτήµατα µατίσµατος, διασταύρωσης, στερέωσης, σύνδεσης, µόρφωσης αρµών κλπ. θα είναι από
διατοµές γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου, πάχους τουλάχιστον 0,6 mm.

-

Οι διαστάσεις και οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να διαµορφώνοντα µε τρόπο ώστε να επιτρέπουν
τις θερµοκρασιακές µεταβολές χωρίς να δηµιουργούνται σηµαντικές καταπονήσεις ή παραµορφώσεις.

-

Η ψευδοροφή θα περιλαµβάνει τις απαραίτητες υποδοχές εγκατάστασης φωτισµού, στοµίων αερισµού ή
κλιµατισµού κλπ. Οι ψευδοροφές νοούνται τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατα τους και µε ενσωµατωµένα τα υπόλοιπα
στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να είναι χωνευτά, όπως φωτιστικά σώµατα, µεγάφωνα, στόµια κλιµατισµού, ανιχνευτές
φωτιάς, στόµια καταιονισµού κ.λ.π.
Το ύψος τοποθέτησης των ψευδοροφών από το τελειωµένο δάπεδο θα είναι 290cm.
1.4.

ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

1.4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ
Για την αναδιαρρύθµιση του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα κατασκευαστούν νέα τοιχοπετάσµατα από γυψοσανίδα.
Συγκεκριµένα :
•
Κατασκευή νέου τοιχοπετάσµατος σε όλη την πρόσοψη του τµήµατος, διαστάσεων 11,00m X 3,00 m (πλάτος x
ύψος) µε φεγγίτη ύψους περίπου 50cm από πλαίσιο αλουµινίου.
•
Κατασκευή νέου τοιχοπετάσµατος για τη διαµόρφωση του γραφείου διευθυντή διαστάσεων 2,70m X 2,50m
(πλάτος x ύψος) µε δηµιουργία κενού ύψους περίπου 40cm έως την οροφή.
•
Κατασκευή νέου τοιχοπετάσµατος για τη διαµόρφωση του χώρου κουζίνας διαστάσεων 1,00m X 3,00m (πλάτος x
ύψος) µε το κλείσιµο υφιστάµενου ανοίγµατος (θύρας).
•
Κατασκευή ψευτοδόκαρων και ψευτοκολώνων µε µονή γυψοσανίδα για την απόκρυψη σωληνώσεων σε διάφορα
σηµεία των χώρων, µε θυρίδα επίσκεψης για την εύκολη πρόσβαση των καλυφθέντων σωληνώσεων, ενδεικτικών
διαστάσεων 30cm x 30cm και συνολικού µήκους 25µ.µ. περίπου.

Στα ανωτέρω τοιχοπετάσµατα θα δηµιουργηθούν έξι (6) ανοίγµατα διαφόρων διαστάσεων, 1,00x2,20m, 0,80x2,20m ,
0,70x2,20m (πλάτος x ύψος) για την τοποθέτηση θυρών. Στο γραφείο της προϊσταµένης θα δηµιουργηθεί άνοιγµα
1,40x1,00m για την τοποθέτηση σταθερού κουφώµατος µε υαλοπίνακα.
Για την κατασκευή της τοιχοποιίας θα χρησιµοποιηθεί διπλή επίστρωση πυράντοχης γυψοσανίδας τύπου KNAUF µε πάχος
2x12,50mm εκατέρωθεν και µε ενδιάµεση µόνωση από πετροβάµβακα πάχους 5cm. Ο σκελετός θα αποτελείται από
γαλβανισµένους στρωτήρες UW 75x40x0.6mm και ορθοστάτες, διατοµής CW 75x50x0,6mm τοποθετηµένους σε αξονικές
αποστάσεις 60cm µεταξύ τους. Το συνολικό πάχος θα είναι 12,50cm. Η στήριξη του σκελετού θα εκτείνεται από το
δάπεδο έως την οροφή. Στρατζαριστές κολώνες θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν των θυρών, στα σηµεία που
σχηµατίζονται γωνίες, στις επαφές µε την τοιχοποιία καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο για την ασφαλή στήριξη
του χωρίσµατος.
Σηµειώνεται ότι όλες οι κατακόρυφες ακµές θα προστατευθούν από ειδικά γωνιόκρανα γαλβανιζέ, προτεινόµενα από τον
κατασκευαστή του συστήµατος. Τα γωνιόκρανα αυτά θα στοκαριστούν, ώστε ή τελική επιφάνεια των τοίχων να είναι
ενιαία και χωρίς προεξοχές.
1.4.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Θα γίνει επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια στους υγρούς χώρους:
α) χώρος κουζίνας (επιφάνεια περίπου 1,5m2),
β) χώρος χειρουργικών επεµβάσεων (επιφάνεια περίπου 1,5m2).
Τα κεραµικά πλακίδια θα είναι: Α’ ποιότητας , ανυαλωτά, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε
απότριψη Group 4 (προτεινόµενες διαστάσεις 15x15 cm), χρωµατισµού επιλογής της Επίβλεψης και θα πρέπει να
εξασφαλίζουν, µεγάλη µηχανική αντοχή, οµοιογένεια, µικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό.
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Η επικόλληση των πλακιδίων θα γίνει πάνω σε επιφάνειες τέλεια στεγνές και καθαρές Θα τοποθετηθούν µε αρµούς 1mm,
µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή. Το στοκάρισµα των αρµών θα γίνει την εποµένη της τοποθέτησης µε
σπάτουλα. Η αρµολόγηση θα γίνει µε υδατοστεγές εποξειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια.
Συµπεριλαµβάνεται ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λ.π.
Τα χρώµατα των πλακιδίων θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την Επίβλεψη.
1.5.

ΘΥΡΕΣ

Στο χώρο του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα κατασκευαστούν και τοποθετηθούν οι ακόλουθες θύρες:
1.
Θύρα συρόµενη χώρου γραφείου διευθυντή, περίπου 80cm x 220cm (πλάτος x ύψος).
2.

Θύρα ανοιγόµενη χώρου γραφείου ιατρών περίπου 90cm x 220cm (πλάτος x ύψος).

3.

Θύρα συρόµενη χώρου χειρουργικών επεµβάσεων περίπου 110cmx220cm (πλάτος x ύψος).

4.

Θύρα ανοιγόµενη χώρου κουζίνας περίπου 70cmx220cm (πλάτος x ύψος).

5.

Θύρα συρόµενη χώρου γραφείου προϊσταµένης περίπου 80cmx 220cm (πλάτος x ύψος).

6.

Θύρα ανοιγόµενη χώρου Γναθοχειρουργικού Τµήµατος (110x220cm)

Θύρα, µονόφυλλη, πρεσαριστή, µε κάσα από MDF, µε επικάλυψη LAMINATE, ανοιγόµενη ή συρόµενη, πλήρως
τοποθετηµένη (οδηγός, πόµολο, κλπ.), χρωµατισµού επιλογής της Επίβλεψης.
Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικρούλικα (µεντεσέδες, στηρίγµατα, κλειδαριές κλπ.), για την άρτια λειτουργιά.
1.6
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΑΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Προµήθεια και τοποθέτηση προστατευτικής φάσας περίπου 20,00 τρ.µ., περιµετρικά σε µια στάθµη στο χώρο του
γραφείου διευθυντή, του γραφείου ιατρών και του διαδρόµου.
Φάσα προστασίας τοιχοποιίας, πλάτους 200mm, πάχους 1,5mm, σε µορφή "ταινίας", από έγχρωµο PVC, τοποθετούµενη
µε επικόλληση επί της τοιχοποιίας µε ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυµα, µη τοξική, µε αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση Bs1 και d0 σύµφωνα µε EN13823 και ΕΝ ISO 11925-2, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Συµπεριλαµβανοµένων όλων
των απαιτούµενων εξαρτηµάτων ένωσης και των εργασιών εγκατάστασης.
1.7
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
Στον ενιαίο χώρο χειρουργικών επεµβάσεων θα τοποθετηθεί επιδαπέδιο ανοξείδωτο ερµάριο, κλειστό, στιβαρής
κατασκευής, µε ράφι αντοχής, µε δύο (2) νεροχύτες (τύπου κλειστής λάντζας µε γούρνα) κατασκευασµένο από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ενδεικτικών διαστάσεων 120x70x85 (cm), µε τέσσερα ρυθµιζόµενα πόδια καθ’ ύψος,
διαστάσεις νεροχύτη περίπου 40x40x20 (cm) και δύο (2) πορτάκια .
Η πίσω πλευρά του ανοξείδωτου ερµαρίου (προς τη µεριά της τοιχοποιίας) θα είναι υπερυψωµένη περίπου 10εκ και
περιµετρικά η πάνω πλευρά του ερµαρίου θα έχει υπερυψωµένο χείλος 1εκ περίπου.
Επίσης η διάταξη του ερµαρίου νεροχύτη στο χώρο των χειρουργικών επεµβάσεων θα συνοδεύεται από σετ αξεσουάρ
που θα συµπεριλαµβάνει καθρέπτη διαστάσεων 120x60 (cm), σαπουνοθήκη (inox) και χαρτοθήκη (inox).
Στο χώρο της κουζίνας θα τοποθετηθεί νέο ερµάριο µε πάγκο τύπου ντουροπάλ, ενδεικτικών διαστάσεων 130x50x80
(cm), µε ντουλάπια, µεταλλικά χερούλια , ένα (1) νεροχύτη, ένθετο, inox, λείο σατινέ ενδεικτικών διαστάσεων 80x45
(cm) και µιας (1) γούρνας ενδεικτικών διαστάσεων 40x35x15 (cm). Επίσης θα τοποθετηθούν επίτοιχα (κρεµαστά)
ερµάρια άνωθεν του πάγκου ενδεικτικών διαστάσεων 130x40x80 (cm), µε δύο (2) πορτάκια και εσωτερικά ράφια
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης.
1.8

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Όλες οι τοιχοποιίες στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα χρωµατιστούν.
Θα γίνει τοπική απόξεση των παλαιών χρωµατισµών όπου είναι απαραίτητο (φουσκώµατα, ρωγµές, αποκολλήσεις κτλ.) –
τρίψιµο – στοκάρισµα – κάλυψη οπών – τρίψιµο για λείανση – αστάρωµα και πέρασµα δύο (2) χεριών µε οικολογικό
αντιµικροβιακό πλαστικό χρώµα απόχρωσης επιλογής της Επίβλεψης. Επιπλέον, στο χώρο της κουζίνας θα
χρησιµοποιηθεί οικολογικό αντιµουχλικό πλαστικό χρώµα.
Επιπρόσθετα, και λόγω των οικοδοµικών αποξηλώσεων (πλακιδίων), καθώς και της παλαιότητας των εγκαταστάσεων θα
πραγµατοποιηθεί και εκτεταµένη αποκατάσταση των επιχρισµάτων της τοιχοποιίας των χώρων όπου απαιτείται.
Οι αποχρώσεις των χρωµάτων θα γίνει σε συνεννόηση µε την Επίβλεψη.
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1.9

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα των χώρων του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα τοποθετηθούν µεταλλικά στόρια
αλουµινίου, αποτελούµενα από ανωκάσι, κατωκάσι, φύλλα αλουµινίου 16mm, µηχανισµούς ανόδου-καθόδουπεριστροφής, βαρίδι και σκαλέτες.
Ενδεικτική επιφάνεια σκίασης 15 τ.µ

1.10 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
Στις θύρες των χώρων του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα τοποθετηθούν πινακίδες σήµανσης χώρων 20x15 (cm) από
προφίλ αλουµινίου και εξαρτήµατα PVC που θα αναγράφουν τη χρήση των χώρων. Συνολικά θα τοποθετηθούν έξι (6)
πινακίδες σήµανσης.

2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
Θα πραγµατοποιηθεί πλήρης ανακατασκευή της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος
στον 1ο όροφο του Οκταώροφου Κτιρίου.
Θα εγκατασταθεί ένας (1) νέος ηλεκτρικός πίνακας για την κάλυψη της εγκατάστασης φωτισµού και ρευµατοδοτών
του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος (στο διάδροµο του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος και σε θέση που θα υποδειχθεί
από την Επίβλεψη).
Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώµατα ψευδοροφής τύπου φθορίου και led στους χώρους του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος.
Θα τοποθετηθούν νέοι ρευµατοδότες στους χώρους Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Θα αποξηλωθεί πλήρως η υφιστάµενη ηλεκτρική καλωδίωση της εγκατάστασης φωτισµού και θα κατασκευαστεί
πλήρης νέα εγκατάσταση φωτισµού (καλώδια, εσχάρες, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα κτλ.)
Θα αποξηλωθεί πλήρως η υφιστάµενη ηλεκτρική εγκατάσταση ρευµατοδοτών και θα κατασκευαστεί πλήρης νέα
εγκατάσταση ρευµατοδοτών (καλώδια, εσχάρες, ρευµατοδότες κτλ.).
Θα πραγµατοποιηθεί νέα εγκατάσταση καλωδιώσεων των κυκλωµάτων φωτισµού, ρευµατοδοτών, κλιµατισµού και
λοιπών καταναλώσεων και εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων από τον ηλεκτρικό πίνακα προς όλες τις καταναλώσεις.
Τα καλώδια από τον ηλεκτρικό πίνακα προς τα διάφορα φορτία θα ακολουθούν οδεύσεις θα ικανοποιούν το αίτηµα
της λειτουργικότητας, της οικονοµίας αλλά και αυτό της αισθητικής. Όλα τα οριζόντια κεντρικά δίκτυα καλωδιώσεων
θα οδεύουν σε εσχάρες καλωδίων ισχυρών ρευµάτων στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος εντός της
ψευδοροφής που θα αναρτώνται από την οροφή του και θα τερµατίζουν στους διακόπτες των φωτιστικών σωµάτων
και τους ρευµατοδότες εντός πλαστικών σωλήνων κάτω από το επίχρισµα. Όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις
καλωδιώσεων κάτω από την ψευδοροφή των χώρων θα είναι χωνευτές και θα πραγµατοποιηθούν εντός νέων
κατάλληλων πλαστικών σωλήνων που θα τοποθετηθούν κάτω από το επίχρισµα της τοιχοποιίας.
Οι εσχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα µε διατρήσεις επιµήκεις , ώστε να
µπορούν να δεθούν πάνω στην σχάρα τα καλώδια µε ειδικές πλαστικές ταινίες (straps) . Οι εσχάρες θα έχουν
εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια σε ποσοστό >10% .
Οι διακόπτες και οι ρευµατοδότες θα είναι κατάλληλου τύπου για την τοποθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία τους
σε χωνευτή τοποθέτηση κάτω από το επίχρισµα. Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν στους χώρους οι οποίοι
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κατατάσσονται στην κατηγορία των ξηρών, θα είναι διµερείς, µε πλήκτρα, ισχυρής
κατασκευής, έντασης 10 Α και τάσης 250 V. Στους χώρους που κατατάσσονται στην κατηγορία των προσωρινά ή
µόνιµα υγρών οι διακόπτες θα είναι αντίστοιχα στεγανοί.
Οι διακλαδώσεις των καλωδίων θα πραγµατοποιούνται εντός ορατών πλαστικών κουτιών διακλάδωσης µε χρήση
κατάλληλων διακλαδωτήρων που θα είναι επαρκώς στερεωµένα είτε επί της οροφής είτε επί των εσχαρών καλωδίων.
[18]
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Οι αγωγοί των καλωδίων πρέπει να φέρουν καθ' όλο το µήκος τους χαρακτηριστικούς χρωµατισµούς των φάσεων,
ουδετέρου και γείωσης.
Τα καλώδια των κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών των χώρων που θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα
φωτισµού-κίνησης και θα είναι τύπου H05VV-U/H05VV-R (NYΜ) διατοµής 3x1,5mm² και 3x2,5mm² αντίστοιχα.
Τα καλώδια των κυκλωµάτων των κλιµατιστικών των χώρων που θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα κλιµατισµού
(διάδροµος) έξω από την αποστείρωση θα είναι τύπου H05VV-U/H05VV-R (τύπου NYΜ µε θερµοπλαστική µόνωση)
διατοµής 3x2,5mm², 3x4mm², 3x6mm² κτλ. ανάλογα µε την ισχύ των κλιµατιστικών συσκευών για µονοφασικές
καταναλώσεις ή 5x2,5mm², 5x4mm², 5x6mm² κτλ. ανάλογα µε την ισχύ των κλιµατιστικών συσκευών για
τριφασικές καταναλώσεις αντίστοιχα.
Η χρήση των καλωδίων H05VV-U/H05VV-R θα είναι αποκλειστική και καθ’ όλη την όδευση των καλωδιώσεων στις
εσχάρες καλωδίων και στους πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες τύπου Heliflex, από την αναχώρηση από τον
αντίστοιχο πίνακα διανοµής µέχρι τον τερµατισµό τους είτε στα φωτιστικά σώµατα, είτε στους ρευµατοδότες είτε
στις κλιµατιστικές συσκευές είτε σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή.
Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα είναι τύπου ερµαρίου και θα διαθέτει εφεδρεία
τουλάχιστον 20%, θα έχει χωριστές µπάρες ουδέτερου και γείωσης και τα υλικά του θα είναι κατάλληλα για το
ρεύµα βραχυκυκλώσεως του πίνακα.
Η προστασία γραµµών φωτισµού, ρευµατοδοτών, κλιµατιστικών κλπ θα γίνεται µε µικροαυτόµατους ή και µε
διακόπτες φορτίου και ασφάλειες. Για τις γραµµές φωτισµού και ρευµατοδοτών θα χρησιµοποιούνται
µικροαυτόµατοι τύπου L , ενώ για αντίστοιχες κίνησης π.χ. µικροί εξαεριστήρες , τύπου G .
Κάθε γραµµή φωτισµού τροφοδοτεί φωτιστικά σώµατα µε φορτίο µέχρι 6 Α το πολύ και θα ασφαλίζεται στον
αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα µε µικροαυτόµατο 10 Α. Κάθε γραµµή ρευµατοδοτών τροφοδοτεί µέχρι 4
ρευµατοδότες και θα ασφαλίζεται στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα µε µικροαυτόµατο 16 Α.
Στο αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες αποκατάστασης της
τοιχοποιίας που πιθανόν να προκύψουν, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι τεχνικά και αισθητικά απολύτως
ικανοποιητικό.

2.1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η εγκατάσταση φωτισµού θα πραγµατοποιηθεί µε φωτιστικά σώµατα τύπου φθορίου και τύπου led για χαµηλή
ενεργειακή κατανάλωση, ευκολία συντήρησης αισθητικά καλαίσθητο αποτέλεσµα.
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και θα τεθούν υπόψη της
Επίβλεψης προς έγκριση.
Η νέα εγκατάσταση φωτισµού θα περιλαµβάνει τα φωτιστικά σώµατα, τους διακόπτες ελέγχου των φωτιστικών
σωµάτων και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις µεταξύ των φωτιστικών σωµάτων, διακοπτών και ηλεκτρικού πίνακα
φωτισµού.
Τα φωτιστικά σώµατα θα συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατά τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως
των λαµπτήρων, τους λαµπτήρες φθορίου και led, τις διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως.
Όλα τα φωτιστικά, τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης
ποιότητας, προελεύσεως χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεικτικού τύπου Philips, Osram, κλπ. και θα είναι
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE.
Τα φωτιστικά σώµατα θα έχουν και κατάλληλη λήψη για σύνδεση του αγωγού γείωσης.
Ο έλεγχος των φωτιστικών σωµάτων θα γίνεται από διακόπτες απλούς, κοµιτατέρ, αλέ- ρετούρ σύµφωνα µε τους
πίνακες που δίνονται παρακάτω.
Οι γραµµές φωτισµού θα κατασκευαστούν από καλώδια τύπου ΝΥΜ 3x1,5mm². Κάθε γραµµή φωτισµού θα
προστατεύεται µε µικροαυτόµατη ασφάλεια 10Α στον ηλεκτρικό πίνακα του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
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2.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ
Θα εγκατασταθεί νέου ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού και ρευµατοδοτών για την ηλεκτρική τροφοδοσία των χώρων
του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Συγκεκριµένα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Νέος πίνακας φωτισµού ρευµατοδοτών

1

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ιάδροµος Γναθοχειρουργικού Τµήµατος

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές και θα περιλαµβάνει το ακόλουθο διακοπτικό
και ασφαλιστικό υλικό:
•

Ένα (1) τριπολικό ραγοδιακόπτη 3x40A

•

Tρεις (3) ασφάλειες τήξεως τύπου neozet 35A µε πλήρη βάση (ασφαλειοθήκη) και τα φυσίγγια αυτής.

•

Mία (1) τριφασική ενδεικτική λυχνία τύπου led

•

Έξι (6) µονοφασικούς διακόπτες διαρροής 2x40A / 30mA.

•

∆έκα (12) αυτόµατες µονοπολικές ασφάλειες ράγας των 10A (κυκλώµατα φωτισµού)

•

∆εκαπέντε (12) αυτόµατες µονοπολικές ασφάλειες ράγας των 16A (κυκλώµατα ρευµατοδοτών)

•

Πέντε (6) αυτόµατες µονοπολικές ασφάλειες ράγας των 20A (κυκλώµατα κίνησης)

Οι ασφάλειες θα είναι συνδεδεµένες σε έξι (6) ανεξάρτητες οµάδες και κάθε οµάδα θα συνδέεται σε έναν εκ των
µονοφασικών διακοπτών διαρροής 2x40A / 30mA.
Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού και ρευµατοδοτών θα τοποθετηθεί στον εσωτερικό διάδροµο του
Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
O ανωτέρω ηλεκτρικός πίνακας θα τροφοδοτηθεί από τον ηλεκτρικό πίνακα Η.2.1.2 του διαδρόµου του 1ου ορόφου
του Οκταώροφου Κτιρίου µε καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm² και αυτόµατο διακόπτη προστασίας 3x63A.
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (καλώδια, διακόπτης, σχάρες κτλ.) και οι εργασίες για την εγκατάσταση της παροχής
του νέου πίνακα και των απαραίτητων τροποποιήσεων στον υφιστάµενο ηλεκτρικό πίνακα Η.2.1.2. Η οριζόντια
όδευση του παροχικού καλωδίου θα πραγµατοποιηθεί εντός των σχαρών ισχυρών ηλεκτρικών.
Το µήκος της παροχής είναι περίπου 15 µέτρα.
2.1.3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θα τοποθετηθούν τα ακόλουθα φωτιστικά σώµατα ψευδοροφής τύπου πάνελ led 60x60cm σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος:

ΧΩΡΟΣ
Γραφείο Προϊσταµένης
Χώρος Επεµβάσεων (Χειρουργείου)
Γραφείο ∆ιευθυντή
Γραφείο ιατρών
∆ιάδροµος
Σύνολο φωτιστικών σωµάτων ψευδοροφής πάνελ φθορίου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
6
2
4
1
15

Στο χώρο της κουζίνας θα τοποθετηθούν τρία (3) φωτιστικά σώµατα στεγανά IP43 τύπου led Φ20cm ψευδοροφής
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Για τον έλεγχο των φωτιστικών σωµάτων στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα τοποθετηθούν οι
ακόλουθοι διακόπτες φωτισµού στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος:
[20]
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ΧΩΡΟΣ
Γραφείο Προϊσταµένης
Χώρος χειρουργείου
Γραφείο ∆ιευθυντή
Γραφείο ιατρών
∆ιάδροµος
Χώρος κουζίνας
Σύνολο διακόπτες απλοί
Σύνολο διακόπτες κοµιτατερ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Απλός
Κοµιτατερ + Απλός
Απλός
Κοµιτατερ
Απλός
Απλός

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1+1
1
1
1
1
5
2

2.1.4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΦΘΟΡΙΟΥ 60x60cm ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ
Τα φωτιστικά σώµατα ψευδοροφής τύπου πάνελ φθορίου 60x60cm θα είναι κατάλληλα για χωνευτή εγκατάσταση σε
ψευδοροφή και θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
•

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι πολυγωνικής µορφής, κατασκευασµένο από ατσάλι και ηλεκτροστατικά βαµµένο
σε λευκό χρώµα.

•

Η κορνίζα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένη από ατσάλι λευκού χρώµατος, θα διαθέτει λάστιχο
στεγανοποίησης και ατσάλινα ελατήρια για την προσαρµογή του καλύµµατος στο σώµα του φωτιστικού.

•

Το κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι επίπεδο και κατασκευασµένο από opal methacrylate.

•

Το φωτιστικό θα διαθέτει τέσσερις (4) λυχνίες φθορισµού Τ5 (16mm), 14W, µε δείκτη χρωµατικής απόδοσης
CRI>80%, χρώµα φωτός 840, θερµοκρασίας χρώµατος 4000Κ, εγνωσµένου ευρωπαϊκού κατασκευαστικού οίκου
(Philips, Osram, κτλ.) (συµπεριλαµβάνονται).

•

Το φωτιστικό θα διαθέτει συνδεσµολογία για λειτουργία στα 230V-50/60Hz µε ηλεκτρονικό ballast.

•

Το φωτιστικό θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 650x650x90 mm.

•

Το φωτιστικό θα έχει βαθµό προστασίας IP40.

•

Το φωτιστικό θα έχει σήµανση CE.

2.1.5. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED Φ20cm ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ
Τα φωτιστικά σώµατα ψευδοροφής τύπου led Φ20cm ψευδοροφής θα είναι κατάλληλα για χωνευτή
εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή γυψοσανίδα και θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Τύπος λαµπτήρα: Led
Τάση : 200-240VAC/50Hz
Γωνία ακτινοβολίας : 100°
Ισχύς λαµπτήρα: 18W (ή και µικρότερη)
Φωτεινή ροή : 1130 lumens (τουλάχιστον)
Απόδοση φωτεινότητας : 62lm/W (τουλάχιστον)
Θερµοκρασία χρώµατος: Ηµέρας 4000K
Θερµοκρασία λειτουργίας: -20 °C / +40 °C
Βαθµός προστασίας: ΙP43
Βαθµός ενσωµάτωσης: 12mm
Έξοδος φωτισµού: Άµεσος
Σύστηµα έναυσης: Ηλεκτρονικός µετασχηµατιστής
Περιλαµβάνει µονάδα ελέγχου
Ρυθµιζόµενη ένταση: Όχι
∆ιαµοιρασµός φωτισµού: Συµµετρικός
Υλικό πλαισίου: Αλουµίνιο
Χρώµα πλαισίου: Λευκό
Υλικό καλύµµατος: Πλαστικό µατ
Χρώµα καλύµµατος: Λευκό
Ώρες λειτουργίας : 25.000 (τουλάχιστον)
∆ιαστάσεις εξωτερικές: ∆ιάµετρος 225mm
Πιστοποιητικά CE και ROHS
[21]
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23. 2 Χρόνια Εγγύηση

Όλα τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατασκευαστικού οίκου ευρωπαϊκής προέλευσης και πριν την παραγγελία και
τοποθέτησή τους θα πρέπει να λάβουν την έγκριση από την Επίβλεψη. Ενδεικτικοί τύποι PHILIPS, OSRAM κτλ.
2.1.7 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Οι διακόπτες φωτιστικών σωµάτων θα είναι χωνευτού τύπου, αποτελούµενοι από βάση στήριξης, µηχανισµό on/off,
κάλυµµα και πλατύ πλήκτρο. Το κάλυµµα και πλήκτρο θα είναι από άθραυστο, αντιστατικό θερµοπλαστικό υλικό. Oι
ακροδέκτες καλωδίων των διακοπτών θα είναι τύπου κοχλία ή βύσµατος. Όλοι οι διακόπτες θα είναι εντάσεως 10A και
τάσης 250V.
Οι διακόπτες ανάλογα µε τη χρήση τους θα είναι των ακόλουθων τύπων:

1. Απλός (µονοπολικός) διακόπτης.
2. Κοµιτατέρ (διπολικός) διακόπτης.
Οι διακόπτες θα ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και το χρώµα των διακοπτών θα είναι
λευκό.

2.1.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θα χρησιµοποιηθούν τα υφιστάµενα φωτιστικά ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε την εφαρµογή της
Μελέτης Πυρασφάλειας του Οκταώροφου κτιρίου.
Τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας θα αποξηλωθούν και στη συνέχεια µετά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών θα
επανατοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριµένη Μελέτη Πυρασφάλειας του Οκταώροφου
κτιρίου.
Πέραν των παραπάνω θα εγκατασταθούν επιπλέον τρία (3) φωτιστικά σώµατα ασφαλείας κυρίως στις εξόδους
διαφυγής και σε θέσεις που οδηγούν σε αυτές. Οι θέσεις των φωτιστικών θα καθοριστούν από την Επίβλεψη και έτσι
ώστε να είναι σαφής η διακίνηση προς τις εξόδους διαφυγής από οποιοδήποτε σηµείο του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος.
Τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας θα τροφοδοτηθούν από γραµµή 3x1,5mm² µε µικροαυτόµατο 10A, ανεξάρτητη του
κύριου φωτισµού των χώρων του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.

2.2.1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ
Θα κατασκευαστεί νέα εγκατάσταση ρευµατοδοτών σε όλους τους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Η εγκατάσταση ρευµατοδοτών περιλαµβάνει τους ρευµατοδότες επί των θέσεων εργασίας και πάγκων εργασίας καθώς
και τους ρευµατοδότες που θα εγκατασταθούν περιµετρικά στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Οι ρευµατοδότες θα είναι τύπου σούκο µε πλευρικές επαφές γείωσης 16A/230V, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση
µέσα στο επίχρισµα. Οι χωνευτοί ρευµατοδότες θα έχουν τετραγωνικά καλύµµατα, χρώµα της εκλογής της Επίβλεψης
και θα είναι του ίδιου κατασκευαστή.
Ειδικά για το χώρο επεµβάσεων και το χώρο της κουζίνας οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανού τύπου και θα φέρουν
καπάκι ασφαλείας.
Η νέα εγκατάσταση ρευµατοδοτών θα περιλαµβάνει τους ρευµατοδότες και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις µεταξύ
των ρευµατοδοτών και του ηλεκτρικού πίνακα του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Οι γραµµές ρευµατοδοτών θα κατασκευαστούν από καλώδια τύπου ΝΥΜ 3x2,5mm². Κάθε γραµµή ρευµατοδοτών θα
προστατεύεται µε µικροαυτόµατη ασφάλεια 16Α στον ηλεκτρικό πίνακα του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Σε όλους τους χώρους προβλέπεται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών ως εξής:
[22]
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3. Γραφείο Προϊσταµένης : θα εγκατασταθούν δύο (2) ρευµατοδότες δίπλα στη θέση εργασίας και επιπρόσθετα
περιµετρικά του χώρου δύο (2) ρευµατοδότες.

4. Χώρος Επεµβάσεων (Χειρουργείου) : θα εγκατασταθούν δύο (2) ρευµατοδότες δίπλα στη θέση εργασίας,
επιπρόσθετα δύο (2) ρευµατοδότες δίπλα από κάθε οδοντιατρική έδρα και περιµετρικά του χώρου τέσσερις (4)
ρευµατοδότες (ο ένας θα είναι για διαφανοσκόπιο).

5. Γραφείο ∆ιευθυντή : θα εγκατασταθούν δύο (2) ρευµατοδότες δίπλα στη θέση εργασίας και περιµετρικά του
χώρου δύο (2) ρευµατοδότες.

6. Γραφείο ιατρών θα εγκατασταθούν δύο (2) ρευµατοδότες δίπλα σε κάθε θέση εργασίας (4) και επιπρόσθετα τρεις
(3) περιµετρικά του χώρου.

7. Χώρος κουζίνας θα εγκατασταθούν τρεις (3) ρευµατοδότες στο πάγκο εργασίας.
8. ∆ιάδροµος θα εγκατασταθεί περιµετρικά δύο (2) ρευµατοδότες.
Συνολικά οι ρευµατοδότες που θα τοποθετηθούν ανά χώρο δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
α/α
1
2
3
4
5
6

ΧΩΡΟΣ
Γραφείο Προϊσταµένης
Χώρος Χειρουργείου
Γραφείο ∆ιευθυντή
Γραφείο ιατρών
∆ιάδροµος
Χώρος κουζίνας
Σύνολο ρευµατοδοτών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4
14
4
11
2
3
38

Επιπρόσθετα σε κάθε χώρο του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα τοποθετηθεί από ένας (1) ρευµατοδότης για την
ηλεκτρική τροφοδοσία της µονάδας κλιµατισµού (split unit) του χώρου πλησίον της κλιµατιστικής µονάδας και σε ύψος
περίπου 2,20µ από τη στάθµη του δαπέδου.

2.2.2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ
Στο χώρο της κουζίνας θα τοποθετηθεί σύστηµα εξαερισµού.
Το σύστηµα εξαερισµού θα περιλαµβάνει εξαεριστήρα τύπου βαρελάκι, χαµηλού προφίλ µε ελικοφυγοκεντρική
φτερωτή, ειδική ηχοαπορροφητική µόνωση, από πλαστικό υλικό, µε εξωτερικό ακροκιβώτιο, µοτέρ δύο ταχυτήτων,
παροχής 180-240 m³/h, ισχύος 18-24W, στροφών 1850-2200 rpm, 230V/50Hz, στάθµης θορύβου 19-24 db(A), µε
φλάντζες προσαρµογής στην απαγωγή/προσαγωγή και ελαστικούς δακτυλίους σφράγισης και κλιπ σύνδεσης, ένα (1)
στόµιο εξαερισµού 25cmx25cm επί της ψευδοροφής και αεραγωγό Φ100 από εύκαµπτο αλουµίνιο και ισχυρό σπιράλ
χαλύβδινου σύρµατος σύµφωνο µε το Πρότυπο DIN 4102 B1. Η όδευση του αεραγωγού θα πραγµατοποιηθεί εντός της
ψευδοροφής και θα καταλήγει στο ελεύθερο περιβάλλον. Θα τοποθετηθεί πλέγµα (σίτα) στην απόληξη του αεραγωγού.
Το σύστηµα εξαερισµού θα διαθέτει επίτοιχο χειριστήριο ON/OFF και ρύθµισης ταχύτητας. Ενδεικτικός τύπος TD250/100 SILENT.
Στο χώρο του γραφείου ιατρών θα τοποθετηθεί σύστηµα εξαερισµού.
Το σύστηµα εξαερισµού θα περιλαµβάνει εξαεριστήρα τύπου βαρελάκι, χαµηλού προφίλ µε ελικοφυγοκεντρική
φτερωτή, ειδική ηχοαπορροφητική µόνωση, από πλαστικό υλικό, µε εξωτερικό ακροκιβώτιο, µοτέρ δύο ταχυτήτων,
παροχής 280-380 m³/h, ισχύος 22-30W, στροφών 1900-2250 rpm, 230V/50Hz, στάθµης θορύβου 19-24 db(A), µε
φλάντζες προσαρµογής στην απαγωγή/προσαγωγή και ελαστικούς δακτυλίους σφράγισης και κλιπ σύνδεσης, δύο (2)
στόµια εξαερισµού 25cmx25cm επί της ψευδοροφής και αεραγωγό Φ125 από εύκαµπτο αλουµίνιο και ισχυρό σπιράλ
χαλύβδινου σύρµατος σύµφωνο µε το Πρότυπο DIN 4102 B1. Η όδευση του αεραγωγού θα πραγµατοποιηθεί εντός της
ψευδοροφής και θα καταλήγει στο ελεύθερο περιβάλλον. Θα τοποθετηθεί πλέγµα (σίτα) στην απόληξη του αεραγωγού.
Το σύστηµα εξαερισµού θα διαθέτει επίτοιχο χειριστήριο ON/OFF και ρύθµισης ταχύτητας. Ενδεικτικός τύπος TD350/125 SILENT.
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2.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
2.3.1 Καλώδια A05VV-U, A05VV-R (ΝΥΜ)
Τα καλώδια των κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων θα είναι καλώδια
ισχύος τύπου H05VV-U/H05VV-R (NYΜ) µε χάλκινους µονόκλωνους/πολύκλωνους στρογγυλούς αγωγούς, µε
θερµοπλαστική µόνωση PVC, εσωτερική επένδυση ελαστικού ή ταινίας PVC και µανδύα από PVC. Θα είναι ονοµαστικής
τάσης 300/500V, σύµφωνα µε τα πρότυπα HD 21.4 και ΕΛΟΤ 563 και κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε
εσωτερικούς χώρους σε πλαστικά κανάλια και σε σωλήνες.
2.3.2 Πλαστικοί σωλήνες
Οι πλαστικοί σωλήνες όδευσης καλωδίων θα είναι βαρέως τύπου (1250Nt) άκαµπτοι ευθύγραµµοι και διαµορφώσιµοι
κυµατοειδείς (σπιράλ) σύµφωνοι µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1. Θα είναι κατασκευασµένοι
από ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS),
αυτοσβενόµενο (δε θα διαδίδει τη φλόγα), χρώµατος ανοικτού γκρι RAL 7035, µεγάλης θερµοκρασιακής αντοχής (25ºC … +120ºC), µε άριστες ηλεκτροµονωτικές ιδιότητες και σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά
αέρια και είναι περιορισµένης εκποµπής καπνού.
Οι άκαµπτοι ευθύγραµµοι σωλήνες θα έχουν τυποποιηµένες διαµέτρους 16, 20, 25, 32 και 40mm µε αντίστοιχα πάχη
1,45, 1,50, 1,65 , 1,70, 1,85 και οι διαµορφώσιµοι κυµατοειδείς θα έχουν τυποποιηµένες διαµέτρους 16, 20, 25, 32 και
40mm µε αντίστοιχα πάχη 2,55, 3, 3,2 , 3,85, 4,35. Οι ανωτέρω σωλήνες θα συνεργάζονται µε το αντίστοιχο σύστηµα
καµπυλών, κολάρων, µουφών, ρακόρ και κουτιών διακλάδωσης εξασφαλίζοντας προστασία στεγανότητας τουλάχιστον
IP55.
2.3.4 Σχάρες καλωδίων
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι κατασκευασµένες από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO
1461, µε στρώµα ψευδαργύρου πάχους 60mm και επιµήκεις διατρήσεις, ώστε να µπορούν να δεθούν επάνω στην
εσχάρα τα καλώδια µε ειδικές πλαστικές ταινίες (straps).
Το πάχος της λαµαρίνας θα είναι 1,50mm και το βάθος των σχαρών θα είναι 35mm. Η εσωτερική επιφάνεια των
σχαρών καλωδίων θα είναι τελείως λεία, δηλαδή δε θα παρουσιάζονται "γρέζια" από τη διαµόρφωση.
Για παρακάµψεις, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις (οριζόντιες ή κατακόρυφες συστολές) ή διαστολές για µετάβαση σε
σχάρα διαφορετικού πλάτους, θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα εξαρτήµατα, επίσης από γαλβανισµένη εν θερµώ
λαµαρίνα.
Για τις συνδέσεις µεταξύ των σχαρών, καθώς και µε τα ειδικά εξαρτήµατα, θα χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι χωρίς
κοχλίες. Η ανάρτηση των σχαρών θα γίνει µε ειδικούς βραχίονες στήριξης στον τοίχο ή µε αναρτήρες από την οροφή
και η απόσταση µεταξύ των σηµείων ανάρτησης θα είναι κάθε 2m τουλάχιστον. Η απόσταση ανάρτησης θα εξαρτηθεί
από το βάρος των καλωδίων προσαυξηµένο κατά 50% τουλάχιστον.
Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στηρίξεως τους (καµπύλες,
συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως, ταυ, υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, κλπ.) επίσης
γαλβανισµένα εν θερµώ. Οι σχάρες και οι ορθοστάτες θα είναι υπολογισµένοι έτσι ώστε να µπορούν να σηκώσουν το
βάρος των καλωδίων που θα τοποθετηθούν σ' αυτές προσαυξηµένο κατά 50% χωρίς να παρουσιάσουν παραµόρφωση.
Σε όλο το µήκος των χώρων και ανάµεσα στην οροφή και την ψευδοροφή θα τοποθετηθούν ανεξάρτητη κεντρική
σχάρα καλωδίων ισχυρών ρευµάτων πλάτους 300mm και ανεξάρτητη κεντρική σχάρα καλωδίων ασθενών ρευµάτων
πλάτους 150mm. Τα καλώδια ισχυρών ρευµάτων θα οδεύουν προς τους ρευµατοδότες, φωτιστικά σώµατα, διακόπτες
κτλ πάνω σε σχάρες πλάτους 200mm (κάθετες στην κεντρική σχάρα). Τα καλώδια ασθενών ρευµάτων θα οδεύουν
προς τις λήψεις data και τηλεφώνου πάνω σε σχάρες πλάτους 100mm (κάθετες στην κεντρική σχάρα).

2.3.5 Κουτιά διακλάδωσης καλωδίων και σωλήνων
Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι τετράγωνα, κατάλληλα για τον τύπο του καλωδίου ή του σωλήνα που προορίζονται,
ανθυγρού τύπου, από ειδικό πλαστικό, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS) , αυτοσβενόµενο και που δε
διαδίδει την φλόγα και βαθµό στεγανότητας IP54. Θα είναι διαστάσεων 100x100x50mm, θα φέρουν τουλάχιστον έξι
(6) οπές εισόδου-εξόδου καλωδίων PG16/PG21 µε κατάλληλα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και δυνατότητα
χρήσης στυπιοθλιπτών.
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2.3.6 Ρευµατοδότες
Οι ρευµατοδότες θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα στο επίχρισµα µε τη χρήση των απαραίτητων στηριγµάτων
και προσαρµογών. Θα είναι τύπου σούκο µε πλευρικές επαφές γείωσης, ασφαλείας, µε ακροδέκτες µε µορφή βύσµατος,
λειτουργίας 16Α/250V, λευκού χρώµατος και θα ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου οίκου κατασκευής των πλαστικών
καναλιών ώστε να έχουν και ίδια εµφάνιση.
2.3.7 ∆ιακόπτες (απλοί, κοµιτατέρ, αλέ-ρετούρ)
Oι ηλεκτρικοί διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα στο επίχρισµα ή κατάλληλοι για τα επίτοιχα πλαστικά
κανάλια που περιγράφονται ανωτέρω µε τη χρήση των απαραίτητων στηριγµάτων και προσαρµογών. Θα διαθέτουν
πλατύ πλήκτρο και ακροδέκτες µε µορφή βύσµατος, θα είναι λευκού χρώµατος, θα είναι λειτουργίας 10Α/250V και θα
ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου οίκου κατασκευής των πλαστικών καναλιών ώστε να έχουν και ίδια εµφάνιση. Οι
ηλεκτρικοί διακόπτες θα είναι απλοί, κοµιτατέρ, αλέ-ρετούρ και ντιµαριζόµενοι.
2.3.8 Ερµάριο ηλεκτρικού πίνακα
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι εξωτερικού τύπου, κατάλληλος για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση σε εσωτερικούς
χώρους και κατασκευασµένος από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή λαµαρίνα (χαλυβδοέλασµα DKP) πάχους 2
mm. Τα µεταλλικά µέρη του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι βαµµένα µε δύο (2) στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής. Τα
υλικά και µικροϋλικά στήριξής τους (χαλύβδινα ελάσµατα, κοχλίες κτλ.) θα έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική
προστασία (γαλβάνισµα) ή θα είναι ανοξείδωτα.
Η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση των ασφαλιστικών διατάξεων µετά την
αφαίρεση των απαραίτητων καλυµµάτων. Οι ασφαλιστικές διατάξεις θα είναι τοποθετηµένες σε επαρκείς αποστάσεις
µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η
κατάσταση και η διάταξη των γειτονικών ασφαλιστικών διατάξεων.
Οι συνδέσεις των καλωδίων και αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια κατάλληλων
ακροδεκτών. Θα ακολουθείται συγκεκριµένο σύστηµα σήµανσης και θέσης των καλωδιώσεων ανά φάση, ουδέτερο και
γείωση. Η κατασκευή και καλωδίωση του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισµούς.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει ανοίγµατα στο πάνω µέρος του για την άνετη και ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Οι
πόρτες και οι µετωπικές πλάκες θα είναι µεταλλικές και της ίδιας κατασκευής µε το κύριο σώµα του πίνακα.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι εξοπλισµένος µε ακροδέκτη τύπου µπάρας ουδετέρου και γείωσης, ειδικό µεταλλικό
κλείστρο, ειδικούς µεταλλικούς µεντεσέδες, κατάλληλη θήκη από πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την
τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει επιπλέον εφεδρικό χώρο 30% των παρόντων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την
κάλυψη µελλοντικών αναγκών επέκτασης και θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά ηλεκτρικών σχεδίων
Το υλικό ράγας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου εταιρείας (Hager, schneider, ABB,
Legrand κτλ.)
2.3.9. Ραγοδιακόπτες ηλεκτρικού πίνακα
Οι ραγοδιακόπτες θα είναι κατάλληλοι για έλεγχο και απόζευξη (άνοιγµα και κλείσιµο κυκλωµάτων υπό φορτίο), θα είναι
µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, τετραπολικοί, ονοµαστικής έντασης 20A έως 125A και θα έχουν εξωτερική µορφή
όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων διακοπτών ράγας. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιηµένες ράγες DIN
µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν ως γενικοί διακόπτες πινάκων ή µερικοί
διακόπτες κυκλωµάτων. Το κέλυφος των διακοπτών ράγας θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές
θερµοκρασίες. Οι ραγοδιακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-4 και IEC 609473.
Οι ραγοδιακόπτες θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

– Τάση λειτουργίας (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
– Συχνότητα λειτουργίας : 50/60Hz.
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–
–
–
–
–

Τάση µόνωσης (Ui) : 250VAC (1P) , 500VAC (2P,3P,4P)
Κρουστική τάση : 4kV (20-32A) , 6 kV (40-125A).
Ονοµαστική τιµή ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώµατος : 3kA (20-32A) 6kA (40-125A).
Ηλεκτρική διάρκεια ζωής (κύκλοι) : 300.000 (20-32A) , 50.000 (40-125A).
Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι) : 30.000 (20-32A) , 20.000 (40-63A) , 10.000 (100A) , 2500 (125A) .

Οι ραγοδιακόπτες θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί τύποι Hager, Merlin Gerin, ABB, Legrand,
Siemens κτλ.
2.3.10 Ασφαλειοαποζεύκτες ράγας ηλεκτρικού πίνακα
Οι ασφαλειοαποζεύκτες ράγας µε τα φυσίγγια ασφαλειών εντός αυτών θα παρέχουν προστασία υπερφόρτισης και
βραχυκυκλώµατος και λειτουργία αποµόνωσης, θα έχουν ενσωµατωµένες ενδεικτικές λυχνίες για σηµατοδότηση της
τηγµένης ασφάλειας και θα δέχονται φυσίγγια τύπου ασφάλειας τύπου aM ή gG. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε
τυποποιηµένες ράγες DIN µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Το κέλυφος των ασφαλειοαποζευκτών θα είναι από
συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Οι ακροδέκτες τους θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ20) ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης επαφής. Οι ασφαλειοαποζεύκτες ράγας θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC/EN
60947-3.
Οι ασφαλειοαποζεύκτες ράγας θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

–
–

Συχνότητα λειτουργίας : 50/60Hz.
Τάση µόνωσης (Ui) : 690V

Οι ασφαλειοαποζεύκτες ράγας θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί τύποι Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens κτλ.
2.3.11 Μικροαυτόµατοι διακόπτες ράγας ηλεκτρικού πίνακα
Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες ράγας θα είναι κατάλληλοι για προστασία των κυκλωµάτων έναντι ρευµάτων
βραχυκυκλώµατος και υπερφόρτισης, θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, τετραπολικοί, ονοµαστικής έντασης
10A έως 32A και θα έχουν εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των ραγοδιακοπτών. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω
σε τυποποιηµένες ράγες DIN µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων διακοπτών
ράγας θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διµεταλλικό
θερµικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά
βραχυκυκλώµατος. Οι ακροδέκτες τους θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης
επαφής και θα πρέπει να είναι δυνατή η προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων σηµατοδότησης. Οι µικροαυτόµατοι
διακόπτες ράγας θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα IEC/ΕΝ 60947-2 και IEC/ΕΝ 60898-1.
Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες ράγας θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

–
–
–
–
–
–
–
–

Τάση λειτουργίας (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
Συχνότητα λειτουργίας : 50/60Hz.
Τάση µόνωσης (Ui) : 500VAC
Ονοµαστική τάση κρουστικής αντοχής (Uimp) : 6 kV
Ικανότητα διακοπής µέγιστου βραχυκυκλώµατος (Ιcn) : 6kA.
Καµπύλη C
Ηλεκτρική διάρκεια ζωής (κύκλοι) : 10.000
Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι) : 20.000

Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες ράγας θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί τύποι Hager, Merlin Gerin,
ABB, Legrand, Siemens κτλ.
2.3.12 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας ηλεκτρικού πίνακα
Οι ενδεικτικές λυχνίες ράγας θα σηµατοδοτούν την παρουσία τάσης, θα είναι µονοφασικές ή τριφασικές, κόκκινου
χρώµατος και θα έχουν εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των διακοπτών ράγας. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε
τυποποιηµένες ράγες DIN µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Το κέλυφος των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι από
συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να
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ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης επαφής. Οι ενδεικτικές λυχνίες ράγας θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπο IEC/ΕΝ
60947-5-1.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ράγας θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

–
–
–
–

Ονοµαστική τάση : 230V
Ονοµαστική συχνότητα : 50/60Hz.
Τύπος λυχνίας : Led
∆ιάρκεια ζωής : 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας

Οι ενδεικτικές λυχνίες ράγας θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί τύποι Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens κτλ.
2.3.13 ∆ιακόπτες διαρροής ηλεκτρικού πίνακα
Οι διακόπτες διαρροής θα παρέχουν προστασία των ατόµων έναντι ηλεκτροπληξίας από άµεση επαφή, θα είναι
διπολικοί ή τετραπολικοί, ονοµαστικής έντασης 16A έως 100A. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιηµένες
ράγες DIN µε την βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Το κέλυφος των διακοπτών διαρροής θα είναι από συνθετική ύλη
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Οι ακροδέκτες τους θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος άµεσης επαφής και θα πρέπει να είναι δυνατή η προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων σηµατοδότησης. Οι
διακόπτες διαρροής θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC/EN 61008-1.
Οι διακόπτες διαρροής θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
–
–
–
–
–
–
–
–

Τάση λειτουργίας (Ue) : 230-240VAC (2P) , 400-415VAC (4P)
Συχνότητα λειτουργίας : 50/60Hz.
Τύπου Asi
Ονοµαστικής ευαισθησίας 30mA.
Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500V.
Ονοµαστική τάση κρουστικής αντοχής : 6 kV
Ηλεκτρική διάρκεια ζωής (κύκλοι) : 15.000 (16-63A) , 10.000 (80-100A).
Μηχανική διάρκεια ζωής (κύκλοι) : 20.000 (20-32A).

Ειδικότερα για διακόπτες διαρροής µε ενσωµατωµένα στοιχεία µικροαυτόµατου διακόπτη ράγας:

–
–

Καµπύλη C
Ικανότητα διακοπής µέγιστου βραχυκυκλώµατος (Ιcn) : 6kA.

–

Οι διακόπτες διαρροής θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Ενδεικτικοί τύποι Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens κτλ.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VOICE-DATA
Θα πραγµατοποιηθεί πλήρης ανακατασκευή της εγκατάστασης ασθενών ρευµάτων του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος στον 1ο όροφο του Οκταώροφου Κτιρίου.
Θα τοποθετηθούν νέες τηλεφωνικές λήψεις και λήψεις data στους χώρους Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Θα αποξηλωθεί πλήρως η υφιστάµενη ηλεκτρική καλωδίωση της εγκατάστασης ασθενών ρευµάτων και θα
κατασκευαστεί πλήρης νέα εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων (καλώδια, εσχάρες, λήψεις κτλ.)
Τα καλώδια από τον τηλεφωνικό κατανεµητή και τον κατανεµητή data προς τις τηλεφωνικές λήψεις και λήψεις
data θα ακολουθούν οδεύσεις θα ικανοποιούν το αίτηµα της λειτουργικότητας, της οικονοµίας αλλά και αυτό της
αισθητικής. Όλα τα οριζόντια κεντρικά δίκτυα καλωδιώσεων θα οδεύουν σε ξεχωριστές εσχάρες καλωδίων
ασθενών ρευµάτων στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος εντός της ψευδοροφής που θα αναρτώνται
από την οροφή του και θα τερµατίζουν στις τηλεφωνικές λήψεις και λήψεις data εντός πλαστικών σωλήνων κάτω
από το επίχρισµα. Όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις καλωδιώσεων κάτω από την ψευδοροφή των χώρων θα είναι
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χωνευτές και θα πραγµατοποιηθούν εντός νέων κατάλληλων πλαστικών σωλήνων που θα τοποθετηθούν κάτω από
το επίχρισµα της τοιχοποιίας.
Οι εσχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα µε διατρήσεις επιµήκεις , ώστε να
µπορούν να δεθούν πάνω στην σχάρα τα καλώδια µε ειδικές πλαστικές ταινίες (straps) . Οι εσχάρες θα έχουν
εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια σε ποσοστό >10% .
Όλα τα οριζόντια κεντρικά δίκτυα των εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε εσχάρες καλωδίων ασθενών ρευµάτων
στους χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος. Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια δίκτυα ), όπως και ο βασικός
εξοπλισµός (κατανεµητές, διακλαδωτήρες, λήψεις κλπ.) θα είναι επισκέψιµα και θα θεωρούνται σηµεία επεµβάσεως
σε περίπτωση βλαβών , αλλαγών κλπ.
Οι λήψεις τηλεφώνων και data θα είναι κατάλληλου τύπου για την τοποθέτηση, µέσα στο επίχρισµα.
Η οριζόντια καλωδίωση αφορά την εγκατάσταση UTP καλωδίου σύµφωνα µε το πρότυπο δοµηµένης καλωδίωσης
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568A από κάθε λήψη τηλεφώνου και data προς τον αντίστοιχο τηλεφωνικό κατανεµητή και data rack και
κατανεµητή τηλεφώνου στο διάδροµο ή απόσταση η οποία δεν ξεπερνά τα 80µ. Σε κάθε λήψη data προβλέπεται
από ένα (1) καλώδιο UTP cat6e που στο άλλο άκρο (rack) θα τερµατίζεται στα patch panels. Σε κάθε τηλεφωνική
λήψη προβλέπεται από ένα (1) καλώδιο UTP cat6e που στο άλλο άκρο θα τερµατίζεται στο κατανεµητή.
Όλα τα στοιχεία του δικτύου (λήψεις, καλώδια, κλπ) θα είναι κατηγορίας 6e ως προς την ικανότητα µετάδοσης
σηµάτων. Η τοπολογία του οριζόντιου δικτύου θα είναι τύπου αστέρα µε κέντρο τον τοπικό κατανεµητή και
απολήξεις τις λήψεις. Σε περιπτώσεις παράλληλης όδευσης καλωδίων UTP και δικτύων ισχυρών ρευµάτων πρέπει
να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20cm. Η ίδια µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται στις
περιπτώσεις γειτνίασης καλωδίων UTP και λαµπτήρων φθορισµού.
Στο αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες αποκατάστασης της
τοιχοποιίας που πιθανόν να προκύψουν, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι τεχνικά και αισθητικά απολύτως
ικανοποιητικό.
Η πλήρης ανακατασκευή της εγκατάστασης ασθενών ρευµάτων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Για κάθε µία θέση εργασίας προβλέπεται:
•
•

Μία (1) τηλεφωνική λήψη RJ11.
∆ύο (2) λήψεις δεδοµένων data RJ45.

Συγκεκριµένα για το χώρο οι ακόλουθες θέσεις εργασίας είναι:
ΧΩΡΟΣ
Γραφείο Προϊσταµένης
Χώρος Χειρουργείου
Γραφείο ∆ιευθυντή
Γραφείο ιατρών
∆ιάδροµος
Χώρος κουζίνας
Σύνολο λήψεων τηλεφώνου - data

∆ιπλή RJ45
1
1
1
4
7

RJ11
1
1
1
4
7

Στην ανακατασκευή του δικτύου της τηλεφωνικής εγκατάστασης περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση
τηλεφωνικού κατανεµητή.

νέου

Ο νέος τηλεφωνικός κατανεµητής θα είναι επίτοιχος πλαστικός 100 ζευγών box3 τελευταίας τεχνολογίας, υψηλών
ταχυτήτων µε οριολωρίδες τύπου επαφών LSA PLUS, εξοπλισµένος µε µεταλλική βάση στήριξης οριολωρίδων τύπου
επαφών LSA PLUS. Ό νέος κατανεµητής τηλεφώνου θα τοποθετηθεί στο διάδροµο του 1ου ορόφου.
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3.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
3.2.1 ΛΗΨΕΙΣ DATA
Oι λήψεις data θα είναι κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση. Θα είναι τύπου RJ45 Cat 6A, διπλού τύπου,
θωρακισµένες, σύµφωνες µε τα πρότυπα ISO 11801 2.0, ΕΝ 50173-1 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, θα διαθέτουν κονέκτορες LCS2
γρήγορης σύνδεσης χωρίς εργαλείο µε διπλό χρωµατικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθµηση, λευκού χρώµατος, θα
διαθέτουν θήκη ετικέτας και προστατευτικό κάλυµµα και θα ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου οίκου κατασκευής των
πλαστικών καναλιών ώστε να έχουν και ίδια εµφάνιση.
Θα διαθέτουν υποδοχή πάνω από κάθε RJ45 ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν πλαστικά, κουµπωτά εικονίδια σε
χρωµατική ποικιλία για την επισήµανση του τι πρόκειται να εξυπηρετήσει η κάθε υποδοχή RJ 45 και θα διαθέτουν
πορτάκι προστασίας.
Στις λήψεις data θα τοποθετηθεί κατάλληλη αρίθµηση.
3.2.2 ΛΗΨΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση. Θα είναι τύπου RJ11, σύµφωνες µε τα πρότυπα
ΕΤS 300001 ΕN 50082-1 και ΕN 50081-1, θα διαθέτουν κονέκτορα µε ακροδέκτη 1/4 στροφής για γρήγορη στήριξη,
λευκού χρώµατος, θα διαθέτουν θήκη ετικέτας και προστατευτικό κάλυµµα και θα ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου
οίκου κατασκευής των πλαστικών καναλιών ώστε να έχουν και ίδια εµφάνιση.
3.2.3 ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP Cat.6e
Το καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair) θα είναι κατηγορίας 6/κλάσης Ε, αθωράκιστο, 4 συνεστραµµένων ζευγών,
100 Ohm, εξωτερικού µανδύα από PVC, αγωγούς 24 AWG, µονόκλωνο, µε περίβληµα χαµηλής ευφλεκτότητας και
µηδενικής εκποµπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60332-1-2, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2,
IEC 61034-1, ΕΛΟΤ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΕΛΟΤ EN 50268-2, IEC 60754-2 και ΕΛΟΤ EN 50267-2-3. Η γραµµή
µεταφοράς χαλκού απαιτείται να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008,
ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009 και ονοµαστική Ταχύτητα ∆ιάδοσης
70%.
3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Στο χώρο του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα εγκατασταθεί σύστηµα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης.
Το σύστηµα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης θα είναι τεχνολογίας bus δύο (2) καλωδίων και θα περιλαµβάνει
τα ακόλουθα:
α. Μία (1) µπουτονιέρα µε άνοιγµα φακού 105 µοίρες
β. Ένα (1) µόνιτορ, έγχρωµο, τεχνολογίας TFT, µεγέθους 4.3’’
γ. Ένα (1) τροφοδοτικό 24VDC, 0.75A
Η µπουτονιέρα και το µόνιτορ θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης. Η µπουτονιέρα θα διαθέτει ένα (1) πλήκτρο κλήσης,
ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο αφής για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, ευρυγώνια κάµερα HD 1MP και 105⁰,
µικρόφωνο και µεγάφωνο για την ενδοεπικοινωνία. Η µπουτονιέρα θα είναι στιβαρής κατασκευής, θα διαθέτει
σκέπαστρο προστασίας IP54, IR Led για λήψη στο σκοτάδι, φωτισµό Led του µπουτόν κλήσης και έξοδο για το κυπρί
της πόρτας.
Το µόνιτορ θα διαθέτει εύκολο χειρισµό και µενού ελληνικών οδηγιών. Το µόνιτορ θα είναι ανάλυσης 800X400 pixels,
χωρίς ακουστικό (hands free), µε µπουτόν αφής και θα διαθέτει επιλογή ήχων κλήσης, µπουτόν πανικού, ρύθµιση
έντασης κλήσης – οµιλίας, χρώµατος, φωτισµού.

4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Το σύστηµα πυρανίχνευσης που λειτουργεί στο χώρο βάση της µελέτης πυρασφάλειας θα παραµείνει ως έχει. Για την
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών οι πυρανιχνευτές και η αντίστοιχη καλωδίωση του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος
θα αποξηλωθούν προσωρινά και στη συνέχεια θα επανατοποθετηθούν ώστε να επανέλθει το σύστηµα πυρανίχνευσης
στην υφιστάµενη κατάστασή. Τα καλώδια που συνδέουν τους πυρανιχνευτές του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος µε το
σύστηµα πυρανίχνευσης θα τοποθετηθούν στις σχάρες ασθενών ρευµάτων. Στην περίπτωση που το µήκος των
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υφιστάµενων καλωδιώσεων δεν επαρκεί για την όδευση του µέσω των σχαρών ασθενών ρευµάτων, θα
πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση των υφιστάµενων καλωδιώσεων χρησιµοποιώντας ίδιου τύπου καλώδιο συστήµατος
πυρανίχνευσης LYISY 2x1,5mm².

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
5.1 ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Θα εγκατασταθούν σώµατα θέρµανσης τύπου ΑΚΑΝ ή PANEL (ισοδύναµης θερµικής απόδοσης) στους παρακάτω
χώρους του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος και σε θέσεις που θα επιλεχθούν από την Επίβλεψη συµπεριλαµβανοµένων
των διακοπτών και των εξαεριστικών αυτών. Συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και εξαρτήµατα
(ταυ, µαστοί κτλ.) και επεκτάσεις των σωληνώσεων της κεντρικής θέρµανσης για την τοποθέτηση τους.
Η σύνδεση των σωµάτων θέρµανσης µε τις στήλες κεντρικής θέρµανσης του Οκταώροφου Κτιρίου θα πραγµατοποιηθεί
µε χαλκοσωλήνα Φ18.

α/α
1
2
3
4

ΧΩΡΟΣ
Χώρος Χειρουργείου
Γραφείο ∆ιευθυντή
Γραφείο Ιατρών
Γραφείο Προϊσταµένης

Σώµατα Θέρµανσης
III/655/18 - III/655/18
III/655/14
III/655/16
III/655/8

Τα σώµατα ΑΚΑΝ θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις γερµανικές προδιαγραφές DIN4703, από χαλυβδοέλασµα
ψυχρής εξέλασης, µε έλεγχο στεγανότητας σε πίεση 6atm, ηλεκτροστατικά βαµµένα στους 200οC σε λευκό χρώµα, µε
τέσσερις οπές σπειρώµατος ½’’, µε αντίστοιχο σετ στηρίξεως, τάπα στεγανοποιήσεως ½’’ και βαλβίδα εξαερισµού,
πάχος λαµαρίνας 0,9mm.
Θα γίνει πλήρης και διεξοδικός έλεγχος των σωληνώσεων θέρµανσης του συγκεκριµένων σωµάτων θέρµανσης ορόφου
και όλες οι απαραίτητες επισκευές και προσαρµογές όπου διαπιστωθεί ότι απαιτούνται για την τοποθέτηση των νέων
σωµάτων θέρµανσης.

5.2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNITS
Για την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών υφιστάµενα κλιµατιστικά µονάδες τύπου SPLIT UNITS του
Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα αποξηλωθούν προσωρινά.
Μετά το τέλος των οικοδοµικών εργασίων τα κλιµατιστικά σώµατα θα επανατοποθετηθούν στις θέσεις που θα υποδείξει
η Επίβλεψη.
Συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν για την επανεγκατάσταση
των κλιµατιστικών µονάδων τύπου split unit. Οι κλιµατιστικές µονάδες θα τροφοδοτηθούν ηλεκτρικά από τον
πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα κλιµατισµού του 1ου ορόφου του Οκταώροφου Κτιρίου.

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Θα πραγµατοποιηθεί πλήρης ανακατασκευή της εγκατάστασης ιατρικών αερίων του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος στον
1ο όροφο του Οκταώροφου Κτιρίου.
Η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα
τα ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο και κανονισµό ISO 7396 (1 & 2) και το αντίστοιχο εναρµονισµένο ελληνικό πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7396 (1 & 2) και σε πλήρη αντιστοιχία µε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ∆Υ8/Β/οικ/115301/26-082009 και ∆Υ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 αναφορικά µε τη σχεδίαση, κατασκευή και διαδικασία δοκιµών των
εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων.
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6.2 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Β’ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Θα εγκατασταθεί ένας (1) υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης δύο (2) ιατρικών αερίων
(οξυγόνου
ιατρικού αέρα 8bar) και κενού µε δύο (2) µειωτές ανά αέριο (ένας σε χρήση και ένας σε εφεδρεία) για
την κάλυψη του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος και µελλοντικά του διπλανού Τµήµατος ΩΡΛ.
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα διαθέτει αναλογικά αισθητήρια
ένδειξης πίεσης 4-20mA για τη µέτρηση και απεικόνιση της πίεσης λειτουργίας κάθε ιατρικού αερίου και του κενού.
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα διαθέτει τοπικό σύστηµα
παρακολούθησης και συναγερµού (local monitoring and alarm panel) - φωτοσήµανση για την απεικόνιση και ένδειξη
του επιπέδου πίεσης των ιατρικών αερίων του υποσταθµού (χαµηλή, κανονική, υψηλή) και πληροφοριών σχετικά µε τη
λειτουργία του υποσταθµού.
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει ικανότητα σύνδεσης µε σύστηµα BMS
χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο τύπου Ethernet IP-based και προσθήκης επαναλήπτη για την µεταφορά των
λαµβανόµενων ενδείξεων σε άλλο χώρο (Control Room - Στάση Αδελφής - Συνεργείο Ηλεκτρολόγων).
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα τοποθετηθεί στο διάδροµο του 1ου
ορόφου του Οκταώροφου Κτιρίου σε θέση πλησίον του χώρου που τροφοδοτεί (Γναθοχειρουργικό Τµήµα) σύµφωνα
µε την υπόδειξη της Επίβλεψης µε εύκολη πρόσβαση για τον έλεγχο και τη συντήρηση αυτών. Ο υποσταθµός β’
σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα είναι επίτοιχου τύπου.
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού (local monitoring and alarm panel) κάθε υποσταθµού β’ σταδίου
ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα τοποθετηθεί εντός του χώρου Χειρουργείου του
Γναθοχειρουργικού Τµήµατος σε σηµείο που θα και θα διασυνδεθεί κατάλληλα µε τον αντίστοιχο υποσταθµό ιατρικών
αερίων.
Για την τροφοδοσία του υποσταθµού β’ σταδίου ελέγχου και σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων του
Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα κατασκευαστούν εξαρχής τα πρωτεύοντα δίκτυα σωληνώσεων των ιατρικών αερίων
και του κενού µε τις απαραίτητες µετατροπές και τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν. Θα εκτελεστούν όλες οι
απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των πρωτευόντων δικτύων του υποσταθµού β’ σταδίου και ελέγχου και η
σύνδεση τους µε τις κεντρικές σωληνώσεις διανοµής ιατρικών αερίων στα κλιµακοστάσια του Οκταώροφου Κτιρίου
στον 1ο όροφο συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών και εξαρτηµάτων που θα απαιτηθούν. Το µήκος της όδευσης των
σωληνώσεων των πρωτεύοντων δικτύων θα είναι περίπου 20 µέτρα για κάθε ιατρικό αέριο και το κενό.
Επίσης θα κατασκευαστούν εξαρχής τα υφιστάµενα δευτερεύοντα δίκτυα σωληνώσεων των ιατρικών αερίων και του
κενού µε τις απαραίτητες µετατροπές, τροποποιήσεις, προσθήκες και προεκτάσεις για την τροφοδοσία όλων των
υφιστάµενων λήψεων ιατρικών αερίων και κενού του. Το µήκος της όδευσης των σωληνώσεων των δευτερευόντων
δικτύων θα είναι περίπου 25 µέτρα για κάθε ιατρικό αέριο και το κενό.
Για τις σωληνώσεις των δικτύων ιατρικών αερίων θα χρησιµοποιηθεί Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για δίκτυα διανοµής
ιατρικών αερίων (ενδεικτικός τύπος Talos Med) διαφόρων διατοµών Φ10x0,7mm, Φ12x0,7mm και Φ15x0,7mm.

6.3 ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Θα αντικατασταθούν οι επίτοιχες λήψεις ιατρικών αερίων και κενού στο χώρο Χειρουργείου του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος.
Συγκεκριµένα θα αντικατασταθούν τέσσερις (4) επίτοιχες λήψεις οξυγόνου τύπου AFNOR NFS 90-116, τέσσερις (4)
επίτοιχες λήψεις ιατρικού αέρα 8bar και τέσσερις (4) επίτοιχες λήψεις κενού τύπου AFNOR NFS 90-116.
Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των λήψεων των ιατρικών αερίων στο χώρο του Χειρουργείου θα υποδειχθούν από την
Επίβλεψη και θα καθοριστούν από τις θέσεις τοποθέτησης των χειρουργικών καρεκλών.

[31]

ΑΔΑ: ΩΣΨΞ4690ΩΣ-103

19PROC005246491 2019-07-09

6.4 TEXNIKΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
6.4.1.ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Β’ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα τοποθετηθεί στα δευτερεύοντα δίκτυα
του οξυγόνου, του πεπιεσµένου ιατρικού αέρα 4bar και του κενού και θα διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE.
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα παρέχει σηµεία ελέγχου και
αποµόνωσης τµηµάτων των δικτύων ιατρικών αερίων το χώρο Χειρουργείου του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος που
τροφοδοτεί.
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της
πρωτογενούς και δευτερογενούς πιέσεως και θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς ISO 7396 (EN 737-3 και EN 7382).
Ο υποσταθµός β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα εξυπηρετεί δύο (2) ιατρικά αέρια
(οξυγόνο , ιατρικό αέρα 8bar) και κενό για το χώρο Χειρουργείου του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος.
Ο πίνακας του υποσταθµού β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα είναι κατασκευασµένος
από γαλβανισµένο µεταλλικό κυτίο πάχους 1.5mm ηλεκτροστατικά βαµµένου, θα διαθέτει γαλβανισµένη µεταλλική
πόρτα πάχους 1.5mm ηλεκτροστατικά βαµµένη µε κλειδαριά και κατάλληλα ανοίγµατα για την ανάγνωση των
ενδείξεων πίεσης των ιατρικών αερίων και του κενού, θα φέρει κατάλληλες αναµονές και υποδοχές για σύνδεση µε το
δίκτυο ιατρικών αερίων και τη στήριξή του στα δοµικά στοιχεία τις εγκατάστασης καθώς και ανεξίτηλη πολυκαρβουνική
πινακίδα σύµφωνα µε τις κανονισµούς ΕΝ 60601-1, µε την ονοµασία, µε το χρωµατισµό και µε το χηµικό σύµβολο του
αντίστοιχου αερίου.
Ο πίνακας του υποσταθµού β’ σταδίου ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων θα διαθέτει τα ακόλουθα
εξαρτήµατα, ανάλογα µε τον αριθµό και τον τύπο των αερίων που τροφοδοτεί:
•
Για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια (οξυγόνο , ιατρικό αέρα 4bar) δύο (2) µειωτές πιέσεως σε παράλληλη σύνδεση
µε δυνατότητα ρύθµισης της δευτερογενούς πίεσης κατά βούληση στα κατάλληλα όρια µε τη χρήση ειδικού εργαλείου.
•
Ένα (1) ορειχάλκινο φίλτρο εισόδου σε κάθε µειωτήρα.
•
Ένα (1) µανόµετρο χαµηλής πιέσεως 0-16bar για τον έλεγχο της πρωτογενούς πιέσεως στην είσοδο κάθε µειωτή
για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια.
•
Ένα (1) µανόµετρο χαµηλής πιέσεως 0-10bar για τον έλεγχο της δευτερογενούς πιέσεως στην έξοδο κάθε µειωτή
για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια.
•
∆ύο (2) διακόπτες On/Off ελέγχου και διακοπής ιατρικών αερίων, µισής στροφής, µε ορειχάλκινο σώµα και
φλάντζες από PTFE στην είσοδο και την έξοδο αντίστοιχα κάθε µειωτή πίεσης για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια.
•
Μία (1) εφεδρική λήψη εκτάκτου ανάγκης ANFOR (GS) για κάθε ιατρικό αέριο (οξυγόνο c , ιατρικό αέρα 8bar).
•
Ένα (1) διακόπτη On/Off ελέγχου και διακοπής κενού, µισής στροφής, µε ορειχάλκινο σώµα και φλάντζες από
PTFE.
•
Ένα (1) κενόµετρο -1…0 bar για τον έλεγχο της πιέσεως του κενού
•
Για κάθε ένα από τα ιατρικά αέρια (οξυγόνο c , ιατρικό αέρα 8bar) ένα αναλογικό αισθητήριο πιέσεως 0 …16bar,
0…20mA, προγραµµατιζόµενο και ακρίβειας FS ±0,5%
•
Για το κενό ένα αναλογικό αισθητήριο πιέσεως -1…0 bar, 0…20mA, προγραµµατιζόµενο και ακρίβειας FS ±0,5%
Όλα τα ανωτέρω αναλογικά αισθητήρια του πίνακα του συστήµατος ελέγχου - σταθεροποίησης πίεσης ιατρικών αερίων
θα διασυνδεθούν στα αντίστοιχα τοπικά σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού υποσταθµού.
Παρατήρηση: Σύµφωνα µε τις νέες Προδιαγραφές για συστήµατα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και κενού και
συστήµατα αποµάκρυνσης αναισθητικών αερίων (Απόφαση Εγκρίσεως: ∆Υ8/Β/οικ.115301/26-08-2009) του Υπουργείου
Υγείας, όλοι οι σταθµοί υποβιβασµού πίεσης πρέπει να διαθέτουν διπλή διάταξη µειωτών για κάθε αέριο και για
οποιοδήποτε τµήµα της εγκατάστασης των ιατρικών αερίων (νοσηλεία, εντατική, χειρουργεία κλπ.).

6.4.2 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού για τον έλεγχο από απόσταση της διακυµάνσεως των ορίων της
πιέσεως (µέγιστο - ελάχιστο) θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, πέντε (5) ιατρικών αερίων και κενού (Ο2 – Ν2Ο – Air – Air
800 – CO2 - VAC), κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7396 (ΕΝ737-3) και πλήρες τροφοδοτικού 220/24V
µε διπλούς µετασχηµατιστές αποµόνωσης.
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Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι διευθυνσιοδοτούµενο (Ethernet IP- based) και
κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυο LAN.
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) αναλογικές εισόδους για τη
σύνδεση αισθητηρίων (transducers) και τουλάχιστον δέκα (10) ψηφιακές εισόδους για τη σύνδεση αισθητηρίων
(switches).
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) ψηφιακές εξόδους για τη
σύνδεση του είτε µε δεύτερο τοπικό σύστηµα είτε µε κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού είτε µε
σύστηµα BMS.
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι εφοδιασµένο µε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD
Display) επί της οποίας µεταφέρονται συνεχώς οι τιµές των πιέσεων των αερίων ή η κατάσταση των πιέσεων των
αερίων (χαµηλή – κανονική – υψηλή) ανάλογα µε τα αισθητήρια που είναι εφοδιασµένοι ο πίνακας του υποσταθµού
και µηνύµατα σχετικά µε την κατάσταση λειτουργίας/συναγερµού αυτού.
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει οπτικά και ακουστικά µέσα ενδείξεως
κατάστασης/σφάλµατος/συναγερµού. Συγκεκριµένα θα διαθέτει τρία (3) led για την ένδειξη της κατάστασης πίεσης του
κάθε αερίου (χαµηλή – υψηλή σε κόκκινο χρώµα και κανονική σε πράσινο χρώµα) και βοµβητή αναγγελίας
σφάλµατος/συναγερµού. Θα διαθέτει µπουτόν σίγασης του ηχητικού συναγερµού (silence button) και λειτουργία
επαναφοράς του ηχητικού σήµατος µετά από 15’ για την υπενθύµιση της µη αποκατάστασης της βλάβης.
Το τοπικό σύστηµα παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει Test Button (Self Diagnostics) για τον έλεγχο της
καλής λειτουργίας του.
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι κατασκευασµένος ώστε να
µπορεί να συνεργάζεται απευθείας και εναλλακτικά µε αναλογικά αισθητήρια (transducers 4-20mA) και ψηφιακά
αισθητήρια (pressure switches Οn/Off) για να έχουµε ενδείξεις πίεσης σε πραγµατικό χρόνο στο LCD display του
σταθµού υποβιβασµού.
Μέσω προγραµµατισµού της µονάδας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι δυνατή η
ρύθµιση του τύπου και των ορίων των αισθητηρίων και η διαµόρφωση των µηνυµάτων σφαλµάτων/συναγερµού.
Οι συνδέσεις των καλωδίων θα είναι σε συνδεσµολογία NC (Normally Closed) έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτές οι
αστοχίες στην συνδεσµολογία ή η διακοπή σύνδεσης. Η αστοχία των αισθητηρίων θα γίνεται αντιληπτή µε αντίστοιχη
ένδειξη στην οθόνη LCD και τα αντίστοιχα ενδεικτικά led.
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης
µε συγκεντρωτική µονάδα παρακολούθησης και ελέγχου, επαναλήπτη σηµάτων (repeater) και συστήµατος BMS.
Τηλεπιτήρηση πίνακα τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα είναι εφοδιασµένος µε RJ45/10Τ
connector για TCP/IP σύνδεση των επιµέρους πλακετών (τοπικές – επαναλήπτες) και θα έχει δυνατότητα
τηλεπιτήρησης και ενδοεπικοινωνίας των πλακετών.
Η κάθε πλακέτα θα είναι εφοδιασµένη µε δικό της IP address και θα χρησιµοποιείται το ίδιο φυσικό δίκτυο data της
δοµηµένης καλωδίωσης του νοσοκοµείου για την διασύνδεση τους αλλά µε άλλη διαφορετική subnet musk
(192.168.*.*).
Ο ηλεκτρονικός πίνακας του τοπικού συστήµατος παρακολούθησης και συναγερµού θα διαθέτει πρωτόκολλο
επικοινωνίας τύπου Ethernet µε τη χρήση του οποίου µπορούν να ληφθούν όλες οι ενδείξεις του συστήµατος
παρακολούθησης και συναγερµού των ιατρικών αερίων (ένδειξη πίεσης λειτουργίας του επιτηρούµενου αερίου,
σφάλµατα υψηλής χαµηλής πίεσης αερίου, σφάλµα αισθητηρίου) και να µεταφερθούν στο σύστηµα επιτήρησης του
νοσοκοµείου (BMS), µε µοναδική προϋπόθεση τη διασύνδεση του πίνακα µε το δίκτυο data της δοµηµένης καλωδίωσης
του νοσοκοµείου.
Θα εκτελεστούν όλες τις απαραίτητες δοκιµές και έλεγχοι καλής λειτουργίας του εξοπλισµού παρουσία της Επίβλεψης.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να παραδώσει την εγκατάσταση ιατρικών αερίων του Τµήµατος
ΩΡΛ σε πλήρη και κανονική λειτουργία και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες δοκιµές και ελέγχους για την ορθή και
ασφαλή λειτουργία του.
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7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
7.1. ΓΕΝΙΚΑ
Θα πραγµατοποιηθεί πλήρης ανακατασκευή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος στον 1ο όροφο του Οκταώροφου Κτιρίου.
Η εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος θα εξυπηρετεί τους ακόλουθους
υδραυλικούς υποδοχείς:
α/α
1

2

ΧΩΡΟΣ
Χώρος Χειρουργείου

Κουζίνα

Χειρουργικές Έδρες Γναθοχειρουργικού Τµήµατος
(4)
Νεροχύτης τύπου κλειστής λάντζας (1)
Νεροχύτης (1)

7.2. Υ∆ΡΕΥΣΗ
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα ανακατασκευαστεί πλήρως από τις πλησιέστερες κεντρικές στήλες (ή συλλέκτες) διανοµής
του Οκταώροφου Κτιρίου µέχρι τους παραπάνω υδραυλικούς υποδοχείς που θα εξυπηρετεί. Στην αναχώρηση των
σωληνώσεων από τις κεντρικές στήλες (ή συλλέκτες) θα τοποθετηθούν βαλβίδες διακοπής.
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα κατασκευαστεί από επενδεδυµένο χαλκοσωλήνα Φ15x1.0 κατάλληλο για εγκαταστάσεις
ύδρευσης και σύµφωνο µε το ΕΝ1057.
Η εγκατάσταση ύδρευσης προς τις χειρουργικές έδρες θα παρέχει µόνο κρύο νερό χρήσης.
Η εγκατάσταση ύδρευσης προς τους νεροχύτες θα παρέχει κρύο και ζεστό νερό χρήσης.
Στους νεροχύτες θα τοποθετηθούν καινούριες αναµικτικές µπαταρίες ζεστού/κρύου νερού (συνολικά 3 τεµάχια).
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων ύδρευσης από τις στήλες ύδρευσης µέχρι τις λήψεις των υδραυλικών υποδοχέων θα
κατασκευαστεί εντός της τοιχοποιίας. Οι σωληνώσεις θα στηρίζονται µε κατάλληλα στηρίγµατα σε µόνιµα οικοδοµικά
στοιχεία ανά 3µ περίπου. Κατά τη στήριξη των σωληνώσεων θα ληφθεί µέριµνα για την ελεύθερη µετακίνηση τους και
την παραλαβή των επιµηκύνσεών τους λόγω συστολών-διαστολών.
Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα τόσο για το ζεστό όσο και για το κρύο νερό θα τοποθετηθεί ορειχάλκινος
διακόπτης αποµόνωσης. Η σύνδεση των αναµικτήρων θα γίνει µε ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους σωλήνες διαµέτρου
11mm.
7.2.1. ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
Η ονοµαστική πίεση όλων των βαλβίδων θα είναι 10bar. Οι βαλβίδες θα είναι τύπου σφαίρας (ball valves) µε
στρεφόµενο στέλεχος, κατά DIN 3844-ND 16, κοχλιωτές, ορειχάλκινες, µε έδρα από TEFLON κατάλληλες για θερµό
νερό.
7.2.2. ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ
Θα είναι διαµέτρου 1/2" ή 3/4", ορειχάλκινοι, επιχρωµιωµένοι, τύπου εσωτερικής ανάµιξης, κατάλληλοι για
εγκατάσταση πάνω στο νιπτήρα ή πάνω στον τοίχο. Οι διαστάσεις του στρεφόµενου ράµφους του αναµικτήρα πρέπει
να είναι αντίστοιχες µε τις διαστάσεις του νιπτήρα ή νεροχύτη που εξυπηρετεί. Οι χειρολαβές των διακοπτών τύπου
"σταυρός" θα φέρουν ενδεικτικό σήµα του προορισµού τους. Οι αναµικτήρες θα συνοδεύονται από ροζέτες επικάλυψης
των θέσεων προκειµένου για επίτοιχη τοποθέτηση.

7.3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα ανακατασκευαστεί πλήρως από τις πλησιέστερες στήλες αποχέτευσης του Οκταώροφου
Κτιρίου µέχρι τους παραπάνω υδραυλικούς υποδοχείς που θα εξυπηρετεί.
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 Atm.
Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις αποχέτευσης θα έχουν κλίση 3% και στις αλλαγές κατεύθυνσης θα προβλέπονται τάπες
καθαρισµού.
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Θα κατασκευαστούν τα οριζόντια τµήµατα του δικτύου αποχέτευσης από τις χειρουργικές έδρες του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος µήκους περίπου 10µ προς την πλησιέστερη στήλη αποχέτευσης του Οκταώροφου κτιρίου µε σωληνώσεις
Φ40.
Επίσης θα κατασκευαστούν τα οριζόντια τµήµατα του δικτύου αποχέτευσης από τους νεροχύτες του
Γναθοχειρουργικού Τµήµατος προς την πλησιέστερη στήλη αποχέτευσης µε σωλήνες Φ40.
Η όδευση των οριζόντιων σωληνώσεων θα πραγµατοποιηθεί είτε κάτω από το δάπεδο του Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος (στην οροφή του ισογείου) είτε πάνω από το δάπεδο του Γναθοχειρουργικού Τµήµατος. Στην περίπτωση που
η όδευση πραγµατοποιηθεί πάνω από το δάπεδο τα ορατά τµήµατα των σωληνώσεων θα καλυφθούν από κούτελο
γυψοσανίδας µε κατάλληλη πρόβλεψη για τη σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων (συµπεριλαµβάνεται η σύνδεσή
τους στο αποχετευτικό δίκτυο).
α/α

Είδος εργασίας

Μονάδα µετρήσεως

Ποσότητα

Κ.Α

1

1

Αποξηλώσεις
και
αποξηλωθέντων υλικών

2

Πλαστικό δάπεδο PVC νοσοκοµειακού τύπου

τ.µ.

40,00

3

Κεραµικά πλακίδια δαπέδου

τ.µ.

35,00

4

Κεραµικά πλακίδια τοίχου

τ.µ.

3,00

5

Ψευδορόφη µεταλλικό σύστηµα αναρτήσεως
και έτοιµες πλάκες γυψοσανίδας µε επένδυση
βινυλικής ταπετσαρίας και µε αντιµικροβιακή
επεξεργασία.

τ.µ

72,00

Κατασκευές από γυψοσανίδα σε σχήµα
κολώνας/δοκαριού µε θυρίδα επίσκεψης για
την κάλυψη Η/Μ σωληνώσεων

ΚΑ

1

7

Χρωµατισµοί τοιχοποιίας

τ.µ

210,00

8

Φάσα προστασίας τοιχοποιίας πλάτους 200mm
πάχους 1,5mm, σε µορφή "ταινίας", από
έγχρωµο PVC, τοποθετούµενη µε επικόλληση
επί της τοιχοποιίας µε ακρυλική κόλλα.
(στο χώρο των γραφείων ιατρών και
διευθυντή)

µ

20,00

∆ροµική τοιχοποιία από γυψοσανίδα πάχους
12mm και διαστάσεων 11,00µ x 3,00µ (µήκος
x ύψος),
µε φεγγίτη ύψους 0,60µ από
αλουµινένιο πλαίσιο
(αφορά
το
τµήµα
τοιχοποιίας
του
Γναθοχειρουργικού
Τµήµατος
προς
το
διάδροµο του 1ου ορόφου)

τ.µ

33,00

Κατασκευή νέου τοιχοπετάσµατος για τη
διαµόρφωση
του
γραφείου
διευθυντή
διαστάσεων 2,70m X 2,50m (πλάτος x ύψος).

τ.µ

7,00

Κατασκευή νέου τοιχοπετάσµατος για τη
διαµόρφωση του χώρου κουζίνας διαστάσεων
1,00m X 3,00m (πλάτος x ύψος).

τ.µ

3,00

12.1 Θύρα, µονόφυλλη, πρεσαριστή, µε κάσα από
MDF, µε επικάλυψη LAMINATE, ανοιγόµενη,
διαστάσεων 0,70µ x 2,20µ περίπου (Κουζίνα)

τεµ

1

12.2 Θύρα, µονόφυλλη, πρεσαριστή, µε κάσα από
MDF, µε επικάλυψη LAMINATE, συρόµενη,
διαστάσεων 0,80µ x 2,20µ περίπου (Γραφεία
∆ιευθυντή - Προισταµένης)

τεµ

2

6

9

10

11

12

αποµάκρυνση

ΘΥΡΕΣ

[35]
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α/α

Μονάδα µετρήσεως

Ποσότητα

12.3 Θύρα, µονόφυλλη, ανοιγόµενη, πρεσαριστή,
µε κάσα από MDF, µε επικάλυψη LAMINATE,
ανοιγόµενη, διαστάσεων 0,90µ x 2,20µ
περίπου (Γραφείο Ιατρών)

τεµ

1

12.4 Θύρα, µονόφυλλη, ανοιγόµενη, πρεσαριστή,
µε κάσα από MDF, µε επικάλυψη LAMINATE,
ανοιγόµενη, διαστάσεων 1,10µ x 2,20µ
περίπου (Είσοδος Τµήµατος)

τεµ

1

12.5 Θύρα, µονόφυλλη, συρόµενη, πρεσαριστή, µε
κάσα από MDF, µε οδηγό µε επικάλυψη
LAMINATE, συρόµενη διαστάσεων 1,10µ x
2,20µ περίπου (Χώρος Επεµβάσεων)

τεµ

1

13.1 Επιδαπέδιο ανοξείδωτο ερµάριο, κλειστό, µε
ράφι αντοχής, µε δύο (2) νεροχύτες (τύπου
κλειστής λάντζας µε γούρνα) κατασκευασµένο
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ενδεικτικών
διαστάσεων 120x70x85 (cm), µε τέσσερα
ρυθµιζόµενα πόδια καθ’ ύψος, διαστάσεις
νεροχύτη περίπου 40x40x20 (cm) και δύο (2)
πορτάκια (Χώρος Επεµβάσεων)

τεµ

1

13.2 Ερµάριο
επιδαπέδιο
µε
πάγκο
τύπου
ντουροπάλ,
ενδεικτικών
διαστάσεων
130x50x80 (cm), µε ντουλάπια, µεταλλικά
χερούλια , ένα (1) νεροχύτη, ένθετο, inox, λείο
σατινέ ενδεικτικών διαστάσεων 80x45 (cm) και
µιας (1) γούρνας ενδεικτικών διαστάσεων
40x35x15 (cm).

τεµ

1

13.3 Αξεσουάρ νιπτήρων (καθρέπτες, χαρτοθήκες,
δοχεία σαπουνιού κτλ.)

ΚΑ

1

Μεταλλικά στόρια αλουµινίου αποτελούµενα
από ανωκάσι, κατωκάσι, φύλλα αλουµινίου
16mm,
µηχανισµούς
ανόδου-καθόδουπεριστροφής, βαρίδι και σκαλέτες

τ.µ.

15,00

Πινακίδες σήµανσης χώρων 20x15 (cm) από
προφίλ αλουµινίου και εξαρτήµατα PVC

τεµ

5

13

14

15

Είδος εργασίας

ΝΙΠΤΗΡΕΣ - ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1

Ανακατασκευή
ηλεκτρικής
εγκατάστασης
ισχυρών και ασθενών ρευµάτων

ΚΑ

1

2

Ανακατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης και
εγκατάστασης αποχέτευσης (σωληνώσεις,
λήψεις
και
αποχέτευση
χειρουργικών
καρεκλών,
βάνες
διακοπής,
αναµικτικές
µπαταρίες νεροχυτών-νιπτήρων κτλ.)

ΚΑ

1

Κατασκευή
εγκατάστασης
(Σωληνώσεις
χαλκοσωλήνα,
θέρµανσης, διακόπτες κτλ.)

ΚΑ

1

ΚΑ

1

ΚΑ

1

3

θέρµανσης
σώµατα

4

Αποξήλωση
και
κλιµατιστικών µονάδων

επανατοποθέτηση

5

Ανακατασκευή εγκατάστασης ιατρικών αερίων
[36]
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α/α

Είδος εργασίας

Μονάδα µετρήσεως

Ποσότητα

6

∆ύο (2) τοπικά συστήµατα εξαερισµού χώρου
γραφείου ιατρών και κουζίνας (εξαεριστήρας,
αεραγωγοί, στόµια κτλ.)

ΚΑ

1

7

Σύστηµα
θυροτηλεόρασης
πρόσβασης.

Τεµ

1

8

Αποξήλωση
πυρανιχνευτών

ΚΑ

1

ΜΕΡΟΣ ∆:

και

και

ελέγχου

επανατοποθέτηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. Κριτήριο ανάθεσης του
παρόντος διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
[37]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221988
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114/ΑΘΗΝΑ/11527
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ελένη Χανανία
- Τηλέφωνο: +30 213 2088715
- Ηλ. ταχυδροµείο: [lenach@hippocratio.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.hippocratio.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): ∆ιακήρυξη
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός µήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης
28.828,76 συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής (
χαµηλότερη τιµή
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [………………………]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Φ102/2019]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

[39]
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία
επιχείρηση;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών
φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο2:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Τρόπος συµµετοχής:

[40]

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
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Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους3;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος
ή των
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί
να υποβάλει προσφορά.

[ ]

[41]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[42]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ4(παραλείπεται)

[43]
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(παραλείπεται)

[44]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
9. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση6·
10.
δωροδοκία7,8·
11.
απάτη9·
12.
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες10·
13.
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας11·
14.
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων12.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε15:
α) Ηµεροµηνία της αµετάκλητης καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]14
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]16
Σε περίπτωση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)17;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν18:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης19, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;20

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):21
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις
υποχρεώσεις
του
στους
τοµείς
του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου22;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντων23, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης24;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια25 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία
της
προηγούµενης
σύµβασης
,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (παραλείπεται)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασής26; του:

[…]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες
στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (παραλείπεται)

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφ
ποσά
ηµεροµηνίες
παραλήπτες
ή

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς27, ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούς28:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες29, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα
για την διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχων30 όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα
µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύµβασης:
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8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του
οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα
εξής:

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό
εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
το
ακόλουθο
τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισµένων
ικανοτήτων,
µε
τα
οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός
φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός
φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον
αφορά
τα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (παραλείπεται)
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i.
ii.

Υποσηµειώσεις:
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των

µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
iii.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
iv.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
v.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
vi.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
vii.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
viii.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
ix.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
x.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
xi.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
xii.
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xiii.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη
νοµοθεσία).
xiv.
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xv.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xvi.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που

ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xvii.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviii.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xix.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxi.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxiii.
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
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xxiv.
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxv.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά
µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxvi.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvii.
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxviii.
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxix.
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxx.
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxxi.
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxxii.
Πρβλ άρθρο 48.
xxxiii.
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxiv.
Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxv.
Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη
οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
xxxvi.
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που

αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvii.
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxviii.
Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxix.
Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xl.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xli.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xlii.
Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xliii.
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
xliv.
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlv.
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xlvi.
∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlvii.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlviii.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlix.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
l.
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:

Κατάστηµα:

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX)
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς: ………………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι

του

δικαιώµατος

της

διαιρέσεως

και

διζήσεως

µέχρι

του

ποσού

των

ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ….. / της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...........................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση,
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) ή µέχρις ότου
αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβληθούν µε τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα:
Μερικό Σύνολο Ποσοστό Σύνολο
Κωδικός
Προσφερόµενο
Μονάδα
Τιµή
α/
Ποσότητα
(πλέον ΦΠΑ)
ΦΠΑ δαπάνης Παρατηρητηρίο
Είδος/υπηρεσία
Μέτρησης
Μονάδας
α
µε ΦΠΑ
υ Τιµών
1
Περιγραφή
υπηρεσίας

2
3
4
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