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Κάθε ενδιαφερόμενο

«Τπ. αρ. Φ122/2022 πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την ανάδειξη αναδόχου για τισ εργαςίεσ
ςυντήρηςησ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων μετά των απαραίτητων υλικϊν για χρωματιςμοφσ ςε διάφορουσ
χϊρουσ του νοςοκομείου (CPV: 98314000-7, Τπηρεςίεσ Χρωματιςμοφ) προχπολογιςθείςασ δαπάνησ
24.905,40€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά,βάςει τιμήσ(χαμηλότερη τιμή), διάρκειασ δφο(2) μηνϊν».

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
Έχοντασ υπόψη:
1. Το ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022), άρκρο 79, «Εγκρίςεισ ςκοπιμότθτασ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, υλοποίθςθ ζργων και
παροχι τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναωϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ κτιριακϊν υποδομϊν τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ του Υπουργείου Υγείασ, των εποπτευόμενων ωορζων, του Αιγινιτειου Νοςοκομείου, του Αρεταίειου Νοςοκομείου και
του Ευγενίδειου Θεραπευτθρίου και για τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν».
2. Το ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» όπωσ ιςχφει.
3.Τον ν.4412/8-8-16 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν

*προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ+.
4.Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 ζγγραωο τθσ ΕΡΥ με κζμα «Ρρομικειεσ από τουσ ωορείσ τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 9 του
ν.3580/2007 – Κακοριςμόσ ΚΑΑ».
5.Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.06.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
6.Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
7.Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29.05.13) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ».
8.Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεωαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
9.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ Αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και Άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
10.Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων...και άλλεσ
διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
11.Τον ν.3846/(ΦΕΚ 66Αϋ/11-05-2010), άρκρο 24 που αωορά τροποποιιςεισ ςχετικϊν άρκρων του ν.3580/07.
12.Τον ν.3580/07(ΦΕΚ/134 Α /18-06-2007) Ρερί Ρρομθκειϊν των Νοςοκομείων.
13.Τον ν.3329/2005 (ΦΕΚ /81 Α/ 2005) «Ρεριωερειακι Συγκρότθςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ».
14.Τθν υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Υ.Α ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ», όπωσ ιςχφει.
15.Τθν υπ. αρικμ. Γ4β/Γ.Ρ.:88838/19 Απόωαςθ του Υπουργείου Υγείασ «Διοριςμόσ νζου Διοικθτι ςτο Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο’’» (ΦΕΚ
16/ΥΟΔΔ/14.01.2020).
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16.Τθν υπ. αρ. ΑΔΣ. 13/30.06.2022 (κζμα 14), ζγκριςθσ όρων και τεχνικϊν προδιαγραωϊν. (ΑΔΑ: Ψ6ΥΡ4690ΩΣ-ΡΛΡ, ΑΔΑΜ:
22REQ010894400 2022-07-08).
17.Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ, θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 24.905,40€
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. και κα καλυωκεί από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου
Ακθνϊν «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» ςφμωωνα με τθν υπ. αρ. 1415/08.07.2022 Απόωαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6Ψ7Λ4690ΩΣ-3ΚΩ,
ΑΔΑΜ: 22REQ010894847 2022-07-08).
ΠΡΟΚΑΛΕΙ

1.

Κάκε ενδιαωερόμενο υποψιωιο οικονομικό ωορζα, να υποβάλει ζγγραωθ ςωραγιςμζνθ προςωορά για τθν παροχι των

υπθρεςιϊν του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςθσ, ςε κλειςτό ωάκελο, ο οποίοσ κα ωζρει τθν ζνδειξθ «Τπ. αρ. Φ122/2022 πρόςκληςη
εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την ανάδειξη αναδόχου για τισ εργαςίεσ ςυντήρηςησ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων μετά των
απαραίτητων υλικϊν για χρωματιςμοφσ ςε διάφορουσ χϊρουσ του νοςοκομείου (CPV: 98314000-7, Τπηρεςίεσ Χρωματιςμοφ)
προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 24.905,40€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά, βάςει τιμήσ(χαμηλότερη τιμή), διάρκειασ δφο(2) μηνϊν», ςτο Τμιμα Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο) του Νοςοκομείου μζχρι
η

τθν 13 ΙΟΤΛΙΟΤ, ημζρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ϊρα 15:00μ.μ. Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςωορϊν κα γίνει ςτο Τμιμα
Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου ςτισ 14 ΙΟΤΛΙΟΤ, ημζρα ΠΕΜΠΣΗ και ϊρα 09:00π.μ. Οι προςωορζσ που υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία
ΕΚΡΟΘΕΣΜΑ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.

2.

Οι υποψιωιοι ανάδοχοι κα υποβάλουν προςωορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Τμθματικζσ ι εναλλακτικζσ προςωορζσ δεν

γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.

3.

Ρεριεχόμενο προςωοράσ: Οι ενδιαωερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι προςωορά ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον

οποίο κα εμπεριζχονται:
3.1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςωζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ
προςωορά του ςυντάχκθκε ςφμωωνα με αυτοφσ β) οι προςωερόμενεσ υπθρεςίεσ ικανοποιοφν τισ παρατικζμενεσ ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ τεχνικζσ απαιτιςεισ και γ) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ είναι 120 θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςωοράσ.
3.2. Τα αναωερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α «Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ» πιςτοποιθτικά.
3.3. Οικονομικι Ρροςωορά του προςωζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται κατ’ ελάχιςτον θ τιμι του προςωζροντοσ για κάκε
υπθρεςία με τθ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα του Ραραρτιματοσ Β, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
3.4. Κακϊσ και τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναωερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραωο, προςκομίηεται για τα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ απόωαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςωζρων είναι νομικό
πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραωο υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε,
Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε, για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
2. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ, ςφμωωνα
με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ
ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ που αωοροφν ςτισ ειςωορζσ κοινωνικισ
αςωάλιςθσ, καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ.
3. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ωορολογικζσ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν πλθρωμι των ωόρων και τελϊν, ςφμωωνα
με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου.
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4.πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
οικονομικϊν ωορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

4.

Ραραδοτζα / Χρονοδιάγραμμα: Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν κα ςυναωκεί ςφμβαςθ ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16

(ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», όπωσ ιςχφουν. Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ εντόσ των
χρονικϊν ορίων που παρζχονται ςτον προμθκευτι ζχουν εωαρμογι οι διατάξεισ του Ν.4412/16.

5.

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ: Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν δίμθνθ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ δεν δφναται να υπερβεί το ποςό των

24.905,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.

6.

Θ κατακφρωςθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςωορά βάςει

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).

7.

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) και μετά τθν πλιρθ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ,

θ οποία κα πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ προσ τοφτο επιτροπισ και τθν προςκόμιςθ των
ςχετικϊν παραςτατικϊν.

8.

Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτθν διαδρομι

www.hippocratio.grΤμιμα ΡρομθκειϊνΔιαγωνιςμοί-Διαπραγματεφςεισ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΡΙΟ Κ. ΣΙΓΚΑ
κ.Α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΟΤΖΟ

υνημμζνα: Είκοςι πζντε (25) ςελίδεσ
-Ραράρτθμα Α: Τεχνικζσ προδιαγραωζσ
-Ραράρτθμα Β :Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςωοράσ
Εςωτερική διανομή:
-Υποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ
- Τμιμα Ρρομθκειϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΘΕΜΑ: Χρωματιςμόσ κοινόχρηςτων και βοηθητικϊν χϊρων Μ.Ε.Θ. Β' ορόφου Γ' κτιρίου.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι αωορά τισ γενικζσ προδιαγραωζσ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
εργαςίεσ για τον χρωματιςμό των κοινόχρθςτων και των βοθκθτικϊν χϊρων τθσ Μονάδασ Εντατικισ Θεραπείασ , ςτον 2

ο

όροωο του Γ’ Κτιρίου του Νοςοκομείου.
α/α

Χϊροι

1

Θάλαμοι Μονάδασ Εντατικισ Θεραπείασ

2

Χϊροσ Λάντηασ

3

Σκάλα προσ κοιτϊνα Ιατρϊν

4

Διάδρομοσ

5

Σκάλα προσ Γραφείο Προϊςταμζνθσ

6

Γραφείο Προϊςταμζνθσ

7

Διάδρομοσ Αποδυτιριων

8

Κοιτϊνασ Ιατρϊν

9

Κουηίνα -wc

10

Ρλατφςκαλο κλιμακοςταςίου ορόωου.

Στουσ άνω χϊρουσ κα γίνει χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ – οροωϊν, δεκατεςςάρων (14) ωφλλα κυρϊν (μπροσ –πίςω) , κάςεσ αυτϊν
και ξφλινα ωφλλα ντουλαπιϊν.
1.
1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ανακαίνιςη χρωματιςμϊν

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα καλυωκοφν με χαρτοταινία τα τμιματα των επιωανειϊν που δεν κα χρωματιςκοφν και ζρχονται
ςε άμεςθ επαωι με τισ προσ χρωματιςμό επιωάνειεσ (πριηϊν, διακόπτεσ, κτλ).
Τα δάπεδα κα προςτατευτοφν με χοντρό χαρτόνι οντουλζ (ρολό), ενϊ τα ζπιπλα και κάκε άλλο αντικείμενο, κα καλυωκοφν με
νάιλον.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα αντικείμενα που μετακινικθκαν κα επανατοποκετθκοφν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ, ενϊ τα
προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, οντουλζ κλπ) αωοφ αωαιρεκοφν κα απομακρυνκοφν από τουσ χϊρουσ με ειδικοφσ
πλαςτικοφσ ςάκουσ. Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ
επαωι με τισ χρωματιςμζνεσ επιωάνειεσ, όπωσ τα κουωϊματα, δάπεδα κλπ.
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ ςε κάκε χϊρο κα πραγματοποιοφνται μόνο εωόςον ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ανωτζρω καλφψεισ
και προςταςίεσ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ κα διακόπτει και δε κα επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
χρωματιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν λθωκεί τα ανωτζρω μζτρα κάλυψθσ και προςταςίασ.
Οι χϊροι του ζργου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία, κακαροί και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
1.2 Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ - οροφϊν
Θα γίνει ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμϊν όλων των κατακόρυωων επιωανειϊν, δοκαριϊν, υποςτυλωμάτων και τυχόν οριηόντιων
επιωανειϊν, ςτουσ χϊρουσ τθσ μονάδασ.
Θα χρθςιμοποιθκεί βαωι με πιςτοποιημζνο οικολογικό πλαςτικό αντιμικροβιακό χρϊμα για μονάδεσ νοςοκομείων.
Αρχικά γίνει τοπικι απόξεςθ των παλαιϊν χρωματιςμϊν όπου είναι απαραίτθτο (ωουςκϊματα, ρωγμζσ, αποκολλιςεισ κτλ.) τρίψιμο - ςτοκάριςμα - κάλυψθ οπϊν - τρίψιμο για λείανςθ.
Για να εξαςωαλιςτεί ςωςτι πρόςωυςθ του χρϊματοσ θ υπό βαωι επιωάνεια κα αςταρωκεί με το κατάλλθλο αςτάρι που προτείνει ο
καταςκευαςτισ του χρϊματοσ για τισ εν λόγω επιωάνειεσ.
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει ςε τουλάχιςτον δυο (2) επάλλθλεσ ςτρϊςεισ. Κάκε ςτρϊςθ κα εωαρμόηεται ςε προετοιμαςμζνθ ξθρι,
κακαρι, λεία και απαλλαγμζνθ από οποιοδιποτε ελάττωμα επιωάνεια. Κάκε επόμενθ ςτρϊςθ κα είναι ίςθσ ι μεγαλφτερθσ
αντοχισ και πάχουσ από τθν προθγοφμενθ και κα εωαρμόηεται αωοφ αυτι κα ζχει ςτεγνϊςει εντελϊσ.
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Συμπεριλαμβάνονται οι ςποραδικζσ επιςκευζσ τοιχοπεταςμάτων, γωνιϊν κλπ, οι χρωματιςμοί κάκε είδουσ προεξοχϊν και
ςωλθνϊςεων κακϊσ και όλα τα υλικά – μικροχλικά που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ των χρωματιςμϊν.
Συνολικά κα χρωματιςτοφν 500 τ.μ. περίπου.
Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν τεχνικι υπθρεςία. Το πιςτοποιθμζνο οικολογικό πλαςτικό
αντιμικροβιακό χρϊμα κα είναι άοςμο, κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ, με ιςχυρι πρόςωυςθ, μεγάλθ καλυπτικότθτα,
υψθλι ωωτεινότθτα, άριςτθσ αντοχισ ςτο ςυχνό πλφςιμο, πιςτοποιθμζνο από τθν Ε.Ε., ωιλικό ςτο χριςτθ και το περιβάλλον,
δε κα περιζχει αμμωνία και επικίνδυνεσ ουςίεσ (βαρζα μζταλλα, ωορμαλδεψδθ, αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ κτλ.) και κα
είναι κλάςθσ 1 κατά ΕΝ13300. Θ αραίωςθ, εωαρμογι, ςτζγνωμα και αποκικευςι του κα γίνει ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ
του καταςκευαςτι.
1.3. Χρωματιςμόσ ξφλινων επιφανειϊν .
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Θα γίνει απόξεςθ των ςακρϊν ςτοιχείων με ςπάτουλα. Θα ακολουκιςει
τρίψιμο με ελαωρφ γυαλόχαρτο, ςπατουλάριςμα με ακρυλικό ςτόκο με διαδοχικά ςταυρωτά περάςματα ϊςτε να γίνει θ
βαωόμενθ επιωάνεια πλιρθσ και ενιαία. Στθ ςυνζχεια κα γίνει διαδοχικό διαβακμιςμζνο τρίψιμο ϊςτε να προκφψει ομαλι
επιωάνεια. Ακολουκεί ξεςκόνιςμα – αςτάρωμα με οικολογικι βελατοφρα νεροφ, πζραςμα δφο (2) χεριϊν οικολογικισ
ριπολίνθσ νεροφ, υωισ ςατινζ και

απόχρωςθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-

10-05-00 "Χρωματιςμοί ξυλίνων επιωανειϊν".
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ.,
ISO,DIN κ.λ.π.)
1.4. Χρωματιςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν καςϊν θυρϊν.
Αρχικά κα γίνει ξφςιμο, και τρίψιμο επιωανειϊν ϊςτε να αωαιρεκεί το χρϊμα για να εξαςωαλιςτεί άριςτθ πρόςωυςθ. Οι επιωάνειεσ
πρζπει να είναι ςτεγνζσ και κακαρζσ (να ζχουν ξεςκονιςτεί) ϊςτε να εωαρμοςτεί μία ςτρϊςθ με αςτάρι μετάλλου λευκοφ
χρϊματοσ Θα εωαρμοςτεί μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ βελατοφρασ (νεροφ) και τελικά μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ ριπολίνθσ
(νεροφ).
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
1.5 ΗΜΕΙΩΕΙ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ




Επιςυνάπτεται ςχζδιο άνευ κλίμακασ ςτο οποίο παρουςιάηονται οι προσ χρωματιςμό χϊροι.
Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ είναι ενδεικτικι.
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτιο ςυνεργείο, αποτελοφμενο από πιςτοποιθμζνο και πεπειραμζνο
τεχνικό προςωπικό.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Αυςτθρι τιρθςθ ςτισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Ακινα 2007.
Οι εργαςίεσ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ςε εξαιρζςιμεσ ϊρεσ και ιμερεσ.
Θ περαίωςθ των εργάςιμων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και
ςφμωωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).







1.6 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΌ ΕΡΓΑΙΩΝ
α/α

Είδοσ εργαςίασ

Μονάδα
μζτρηςησ

Τιμή

Ποςότητα

Μονάδ

Τιμή (χωρίσ
ΦΠΑ)

οσ
1

Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ και οροφϊν με
πιςτοποιθμζνο

οικολογικό

αντιμικροβιακό
ςυμπεριλαμβανομζνων

τ.μ.

7,00€

500

3.500,00€

τ.μ.

10,00€

60

600€

πλαςτικό
χρϊμα
χρωμάτων

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
2

Χρωματιςμόσ ξφλινων – μεταλλικϊν φφλλων
κυρϊν
φφλλων

(δφο επιφάνειεσ) & ξφλινων
ντουλαπιϊν,
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ςυμπεριλαμβανομζνων

χρωμάτων

και

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
3

Χρωματιςμόσ ξφλινων - μεταλλικϊν καςϊν
κυρϊν,
χρωμάτων

τ.μ.

10,00€

23

230€

ςυμπεριλαμβανομζνων
και

λοιπϊν

υλικϊν

και

εργαςίασ
ΣΥΝΟΛΟ

4.330,00€

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων τριάντα ευρϊ (4.330,00€) πλζον
Φ.Π.Α.
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ΘΕΜΑ: Χρωματιςμόσ χϊρων του Αιμοδυναμικοφ ςτον 4 όροφο του οκταϊροφου κτιρίου.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν χϊρων

του

ο

Αιμοδυναμικοφ ςτον 4 όροωο του οκταϊροωου κτιρίου.

α/α

Χϊροι

1

Διάδρομοσ Αιμοδυναμικοφ

2

Στάςθ Νοςθλευτϊν

3

Αίκουςασ 1

Στουσ παραπάνω χϊρουσ κα γίνει χρωματιςμόσ τθσ τοιχοποιίασ και ςε οκτϊ (8) κάςεσ και οκτϊ (8) ωφλλα κυρϊν (μπροσ –πίςω).
Α. Γενικά
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτια εκπαιδευμζνο ςυνεργείο με πεπειραμζνο τεχνικό προςωπικό.
Σε όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει, όλα τα μζτρα αςωαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και ςφμωωνα με τισ
διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE, ΕΛΟΤ κλπ.). Θα προςκομίηονται ςτθν περιοχι του ζργου
ςυςκευαςμζνα και ςτισ ενδεδειγμζνεσ, για το ζργο ποςότθτεσ, με τθν ςιμανςι τουσ, όπωσ προβλζπεται από τα διεκνι
πρότυπα.
Οι αποχρϊςεισ, όλων των χρωμάτων και υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ μασ.
Ρριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ κα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ για τθν προςωρινι αωαίρεςθ και
επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, ωωτιςτικά, ςτόμια, ςϊματα κζρμανςθσ
κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουωωμάτων, δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων
χρωματιςμζνων επιωανειϊν από ρφπανςθ, που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων
ταινιϊν, ωφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ).
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ ςε κάκε χϊρο κα πραγματοποιοφνται μόνο εωόςον ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ανωτζρω καλφψεισ
και προςταςίεσ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ κα διακόπτει και δε κα επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
χρωματιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν λθωκεί τα ανωτζρω μζτρα κάλυψθσ και προςταςίασ.
Οι χϊροι του ζργου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία, κακαροί και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Β. Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ - οροφϊν.

Πλεσ οι τοιχοποιίεσ ςτουσ χϊρουσ που αναωζρκθκαν κα χρωματιςτοφν.
Ρροβλζπεται βαωι των επιωανειϊν τοίχων και οροωϊν με πιςτοποιημζνο οικολογικό πλαςτικό αντιμικροβιακό χρϊμα που κα
αποτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (βακτθριδίων - μυκιτων), όλων ανεξαιρζτωσ των υπαρχόντων και των οροωϊν των χϊρων
(διαδρόμων, εξεταςτθρίων, γραωείων, καλάμων, κλπ) τθσ κλινικισ και του ςυνδετθρίου διαδρόμου.
Θα γίνει επιςκευι των παλιϊν χρωματιςμϊν και επιχριςμάτων και ςυγκεκριμζνα κακαίρεςθ όλων των ςακρϊν, ρθγματωμζνων,
διογκωμζνων και αποκολλθμζνων τμθμάτων τουσ, ανακαταςκευι επιχριςμάτων με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων ςτουσ
τοίχουσ και ςτισ οροωζσ, επιςκευι όλων των τριχοειδϊν ρθγματϊςεων με ρθτινοφχουσ ςτόκουσ και ςτεγάνωςθ όλων των
ςθμείων που υπάρχει υγραςία και ωκορά. Στθ ςυνζχεια κα γίνει τρίψιμο και λείανςθ των επιςκευαςμζνων επιωανειϊν, ϊςτε
να επιτευχκεί λεία ομοιόμορωθ επιωάνεια, αςτάρωμα με ακρυλικό αςτάρι

(νεροφ) και πζραςμα δφο (2) τουλάχιςτο

ςτρϊςεων, μζχρι επίτευξθσ ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ με οικολογικό, πλαςτικό χρϊμα. Στισ οροωζσ και ςτο χϊρο τθσ
κουηίνασ οι δφο τελικζσ ςτρϊςεισ κα γίνουν με αντιμουχλικό οικολογικό πλαςτικό χρϊμα που κα αποτρζπει αποτελεςματικά
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τθν ανάπτυξθ μοφχλασ και μυκθτϊν. Επιςθμαίνεται ότι κάκε ςτρϊςθ χρϊματοσ κα εωαρμόηεται ςε απολφτωσ ςτεγνι, κακαρι
και λεία επιωάνεια.




Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν : ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLUS Universal Primer τθσ Vechro.
Οικολογικό & Αντιμικροβιακό πλαςτικό χρϊμα, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLAST SILK τθσ Vechro.

Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 "Χρωματιςμοί επιωανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί
επιωανειϊν επιχριςμάτων".
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Γ. Χρωματιςμόσ ξφλινων επιφανειϊν .
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Θα γίνει απόξεςθ των ςακρϊν ςτοιχείων με ςπάτουλα. Θα ακολουκιςει
τρίψιμο με ελαωρφ γυαλόχαρτο, ςπατουλάριςμα με ακρυλικό ςτόκο με διαδοχικά ςταυρωτά περάςματα ϊςτε να γίνει θ
βαωόμενθ επιωάνεια πλιρθσ και ενιαία. Στθ ςυνζχεια κα γίνει διαδοχικό διαβακμιςμζνο τρίψιμο ϊςτε να προκφψει ομαλι
επιωάνεια. Ακολουκεί ξεςκόνιςμα – αςτάρωμα με οικολογικι βελατοφρα νεροφ, πζραςμα δφο (2) χεριϊν οικολογικισ
ριπολίνθσ νεροφ, υωισ ςατινζ και

απόχρωςθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-

10-05-00 "Χρωματιςμοί ξυλίνων επιωανειϊν".
Ρροδιαγραωζσ υλικϊν χρωματιςμοφ ξφλινθσ επιωάνειασ.





Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro.
Ακρυλικόσ ξυλόςτοκοσ νεροφ, ενδεικτικόσ τφποσ: DUROWOOD τθσ Durostick
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για ξφλο, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Master Primer τθσ Vechro
Οικολογικι πολυουρεκανικι ριπολίνθ νεροφ (βερνικόχρωμα), ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Hydro τθσ Vechro.

Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ.,
ISO,DIN κ.λ.π.)
Δ. Χρωματιςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν καςϊν θυρϊν.
Αρχικά κα γίνει ξφςιμο, και τρίψιμο επιωανειϊν ϊςτε να αωαιρεκεί το χρϊμα για να εξαςωαλιςτεί άριςτθ πρόςωυςθ. Οι επιωάνειεσ
πρζπει να είναι ςτεγνζσ και κακαρζσ (να ζχουν ξεςκονιςτεί) ϊςτε να εωαρμοςτεί μία ςτρϊςθ με αςτάρι μετάλλου λευκοφ
χρϊματοσ Θα εωαρμοςτεί μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ βελατοφρασ (νεροφ) και τελικά μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ ριπολίνθσ
(νεροφ).
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Σ. ημειϊςεισ - Παρατηρήςεισ.
-

-

Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ είναι ενδεικτικι.
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτιο ςυνεργείο, αποτελοφμενο από πιςτοποιθμζνο και πεπειραμζνο
τεχνικό προςωπικό.
Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Αυςτθρι τιρθςθ ςτισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Ακινα 2007.
Οι εργαςίεσ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ςε εξαιρζςιμεσ ϊρεσ και ιμερεσ.
Θ περαίωςθ των εργάςιμων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και
ςφμωωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
Στισ Εργαςίεσ περιλαμβάνονται υλικά και μικροφλικα κακϊσ και οι χρωματιςμοί κάκε είδουσ προεξοχϊν και ςωλθνϊςεων.
Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων όλων των υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ Υπθρεςίασ μασ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα αντικείμενα που μετακινικθκαν κα επανατοποκετθκοφν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ,
ενϊ τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, οντουλζ κλπ) αωοφ αωαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από τουσ χϊρουσ
με ειδικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ.
Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαωι με τισ
χρωματιςμζνεσ επιωάνειεσ, όπωσ τα κουωϊματα, τα δάπεδα κτλ.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

10

ΑΔΑ: 6ΓΗΑ4690ΩΣ-9ΗΣ

22PROC010896392 2022-07-08
α/α

1

Είδοσ εργαςίασ

Μονάδα

Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ και οροωϊν με
πιςτοποιθμζνο

οικολογικό

αντιμικροβιακό

Σιμή

μζτρη

Μονάδ

ςησ

οσ

Ποςότητα

Σιμή (χωρίσ
ΦΠΑ)

τ.μ.

7,00€

140

980,00€

τ.μ.

10,00€

40

400€

τ.μ.

10,00€

15

150€

πλαςτικό
χρϊμα

ςυμπεριλαμβανομζνων

χρωμάτων

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
2

Χρωματιςμόσ ξφλινων – μεταλλικϊν ωφλλων
κυρϊν

(δφο

ςυμπεριλαμβανομζνων

επιωάνειεσ),
χρωμάτων

και

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
3

Χρωματιςμόσ ξφλινων - μεταλλικϊν καςϊν
κυρϊν,
χρωμάτων

ςυμπεριλαμβανομζνων
και

λοιπϊν

υλικϊν

και

εργαςίασ
ΤΝΟΛΟ

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ (1.530,00€) πλζον Φ.Ρ.Α.

11

1.530,00€
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ΘΕΜΑ: Χρωματιςμόσ χϊρων Θωρακοχειρουργικήσ Κλινικήσ 6 ορόφου, οκταϊροφου κτιρίου.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν

των χϊρων

τθσ

ο

Θωρακοχειρουργικήσ Κλινικήσ ςτον 6 όροωο του οκταϊροωου κτιρίου.
α/α

Χϊροι

α/α

Χϊροι

1

Θάλαμοσ 1

12

Εφθμερείο ιατρϊν

2

Προκάλαμοσ χϊρου αλλαγισ & αποκικθσ

13

Γραφείο ιατρϊν & εξεταςτιριο

3

Χϊροσ αλλαγισ

14

Θάλαμοσ 6

4

Αποκικθ

15

Θάλαμοσ 7

5

Αίκουςα θχωκαρδιολογικϊν μελετϊν

16

Διάδρομοσ

6

Διάδρομοσ

17

Προκάλαμοσ γραφείων καρδιολόγων

θχωκαρδιολογικϊν

μελετϊν

-

γραφείου προϊςταμζνθσ
7

Γραφείο προϊςταμζνθσ

18

Γραφείο καρδιολόγου

8

Χϊροσ bochum

19

Γραφείο καρδιολόγου

9

Θάλαμοσ 2

20

Κουηίνα

10

Θάλαμοσ 3

21

Προκάλαμοσ ειςόδου κλινικισ

11

Στάςθ νοςθλευτϊν

Στουσ άνω χϊρουσ κα γίνει χρωματιςμόσ ςε είκοςι τζςςερισ (24) κάςςεσ και ζνα (1) ωφλλο κφρασ (μπροσ –πίςω)
Α. Γενικά
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτια εκπαιδευμζνο ςυνεργείο με πεπειραμζνο τεχνικό προςωπικό.
Σε όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει, όλα τα μζτρα αςωαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και ςφμωωνα με τισ
διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE, ΕΛΟΤ κλπ.). Θα προςκομίηονται ςτθν περιοχι του ζργου
ςυςκευαςμζνα και ςτισ ενδεδειγμζνεσ, για το ζργο ποςότθτεσ, με τθν ςιμανςι τουσ, όπωσ προβλζπεται από τα διεκνι
πρότυπα.
Οι αποχρϊςεισ, όλων των χρωμάτων και υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ μασ.
Ρριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ κα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ για τθν προςωρινι αωαίρεςθ και
επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, ωωτιςτικά, ςτόμια, ςϊματα κζρμανςθσ
κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουωωμάτων, δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων
χρωματιςμζνων επιωανειϊν από ρφπανςθ, που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων
ταινιϊν, ωφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ).
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ ςε κάκε χϊρο κα πραγματοποιοφνται μόνο εωόςον ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ανωτζρω καλφψεισ
και προςταςίεσ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ κα διακόπτει και δε κα επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
χρωματιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν λθωκεί τα ανωτζρω μζτρα κάλυψθσ και προςταςίασ.
Οι χϊροι του ζργου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία, κακαροί και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Β. Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ - οροφϊν.

Πλεσ οι τοιχοποιίεσ ςτουσ χϊρουσ που αναωζρκθκαν κα χρωματιςτοφν.
Ρροβλζπεται βαωι των επιωανειϊν τοίχων και οροωϊν με πιςτοποιημζνο οικολογικό πλαςτικό αντιμικροβιακό χρϊμα που κα
αποτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (βακτθριδίων - μυκιτων), όλων ανεξαιρζτωσ των υπαρχόντων και των οροωϊν των χϊρων
(διαδρόμων, εξεταςτθρίων, γραωείων, καλάμων, κλπ) τθσ κλινικισ και του ςυνδετθρίου διαδρόμου.
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Θα γίνει επιςκευι των παλιϊν χρωματιςμϊν και επιχριςμάτων και ςυγκεκριμζνα κακαίρεςθ όλων των ςακρϊν, ρθγματωμζνων,
διογκωμζνων και αποκολλθμζνων τμθμάτων τουσ, ανακαταςκευι επιχριςμάτων με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων ςτουσ
τοίχουσ και ςτισ οροωζσ, επιςκευι όλων των τριχοειδϊν ρθγματϊςεων με ρθτινοφχουσ ςτόκουσ και ςτεγάνωςθ όλων των
ςθμείων που υπάρχει υγραςία και ωκορά. Στθ ςυνζχεια κα γίνει τρίψιμο και λείανςθ των επιςκευαςμζνων επιωανειϊν, ϊςτε
να επιτευχκεί λεία ομοιόμορωθ επιωάνεια, αςτάρωμα με ακρυλικό αςτάρι

(νεροφ) και πζραςμα δφο (2) τουλάχιςτο

ςτρϊςεων, μζχρι επίτευξθσ ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ με οικολογικό, πλαςτικό χρϊμα. Στισ οροωζσ και ςτο χϊρο τθσ
κουηίνασ οι δφο τελικζσ ςτρϊςεισ κα γίνουν με αντιμουχλικό οικολογικό πλαςτικό χρϊμα που κα αποτρζπει αποτελεςματικά
τθν ανάπτυξθ μοφχλασ και μυκθτϊν. Επιςθμαίνεται ότι κάκε ςτρϊςθ χρϊματοσ κα εωαρμόηεται ςε απολφτωσ ςτεγνι, κακαρι
και λεία επιωάνεια.




Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν : ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLUS Universal Primer τθσ Vechro.
Οικολογικό & Αντιμικροβιακό πλαςτικό χρϊμα, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLAST SILK τθσ Vechro.

Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 "Χρωματιςμοί επιωανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί
επιωανειϊν επιχριςμάτων".
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Γ. Χρωματιςμόσ ξφλινων επιφανειϊν .
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Θα γίνει απόξεςθ των ςακρϊν ςτοιχείων με ςπάτουλα. Θα ακολουκιςει
τρίψιμο με ελαωρφ γυαλόχαρτο, ςπατουλάριςμα με ακρυλικό ςτόκο με διαδοχικά ςταυρωτά περάςματα ϊςτε να γίνει θ
βαωόμενθ επιωάνεια πλιρθσ και ενιαία. Στθ ςυνζχεια κα γίνει διαδοχικό διαβακμιςμζνο τρίψιμο ϊςτε να προκφψει ομαλι
επιωάνεια. Ακολουκεί ξεςκόνιςμα – αςτάρωμα με οικολογικι βελατοφρα νεροφ, πζραςμα δφο (2) χεριϊν οικολογικισ
ριπολίνθσ νεροφ, υωισ ςατινζ και

απόχρωςθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-

10-05-00 "Χρωματιςμοί ξυλίνων επιωανειϊν".
Ρροδιαγραωζσ υλικϊν χρωματιςμοφ ξφλινθσ επιωάνειασ.





Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro.
Ακρυλικόσ ξυλόςτοκοσ νεροφ, ενδεικτικόσ τφποσ: DUROWOOD τθσ Durostick
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για ξφλο, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Master Primer τθσ Vechro
Οικολογικι πολυουρεκανικι ριπολίνθ νεροφ (βερνικόχρωμα), ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Hydro τθσ Vechro.

Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ.,
ISO,DIN κ.λ.π.)
Δ. Χρωματιςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν καςϊν θυρϊν.
Αρχικά κα γίνει ξφςιμο, και τρίψιμο επιωανειϊν ϊςτε να αωαιρεκεί το χρϊμα για να εξαςωαλιςτεί άριςτθ πρόςωυςθ. Οι επιωάνειεσ
πρζπει να είναι ςτεγνζσ και κακαρζσ (να ζχουν ξεςκονιςτεί) ϊςτε να εωαρμοςτεί μία ςτρϊςθ με αςτάρι μετάλλου λευκοφ
χρϊματοσ Θα εωαρμοςτεί μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ βελατοφρασ (νεροφ) και τελικά μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ ριπολίνθσ
(νεροφ).
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Σ. ημειϊςεισ - Παρατηρήςεισ.
-

Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ είναι ενδεικτικι.
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτιο ςυνεργείο, αποτελοφμενο από πιςτοποιθμζνο και πεπειραμζνο
τεχνικό προςωπικό.
Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Αυςτθρι τιρθςθ ςτισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Ακινα 2007.
Οι εργαςίεσ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ςε εξαιρζςιμεσ ϊρεσ και ιμερεσ.
Θ περαίωςθ των εργάςιμων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και
ςφμωωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
Στισ Εργαςίεσ περιλαμβάνονται υλικά και μικροφλικα κακϊσ και οι χρωματιςμοί κάκε είδουσ προεξοχϊν και ςωλθνϊςεων.
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-

Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων όλων των υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ Υπθρεςίασ μασ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα αντικείμενα που μετακινικθκαν κα επανατοποκετθκοφν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ,
ενϊ τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, οντουλζ κλπ) αωοφ αωαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από τουσ χϊρουσ
με ειδικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ.
Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαωι με τισ
χρωματιςμζνεσ επιωάνειεσ, όπωσ τα κουωϊματα, τα δάπεδα κτλ.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
α/α

1

Είδοσ εργαςίασ

Μονάδα

Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ και οροωϊν με
πιςτοποιθμζνο

οικολογικό

αντιµικροβιακό

Σιμή

μζτρη

Μονάδ

ςησ

οσ

Ποςότητα

Σιμή (χωρίσ
ΦΠΑ)

τ.μ.

7,00€

960

6.720,00€

τ.μ.

10,00€

4

40€

τ.μ.

10,00€

43

430€

πλαςτικό
χρϊμα

ςυμπεριλαμβανομζνων

χρωμάτων

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
2

Χρωματιςμόσ ξφλινων – μεταλλικϊν ωφλλων
κυρϊν

(δφο

ςυμπεριλαμβανομζνων

επιωάνειεσ),
χρωμάτων

και

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
3

Χρωματιςμόσ ξφλινων - μεταλλικϊν καςϊν
κυρϊν,
χρωμάτων

ςυμπεριλαμβανομζνων
και

λοιπϊν

υλικϊν

και

εργαςίασ
ΤΝΟΛΟ

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ (7.190,00€) πλζον Φ.Ρ.Α.
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ΘΕΜΑ: Χρωματιςμόσ χϊρων Μονάδασ Ανάνηψησ Μ.Α.Φ. – Α.Κ.Α. 6 ορόφου, οκταϊροφου κτιρίου.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν των χϊρων τθσ Μονάδασ
ο

Ανάνηψησ Μ.Α.Φ. – Α.Κ.Α. ςτον 6 όροωο του οκταϊροωου κτιρίου.
α/α

Χϊροι

α/α

Χϊροι

1

Χϊροσ ανάνθψθσ - Μ.Α.Φ. – Α.Κ.Α.

9

Αποδυτιρια

2

Αποκικθ νοςθλείασ

10

Γραωείο ιατρϊν προεγχειρθτικοφ ζλεγχου

3

Γραφείο προϊςτάμενου

11

Γραωείο ιατροφ

4

Ακάκαρτα Μ.Α.Φ. – Α.Κ.Α.

12

Γραωείο ιατροφ

5

Αποκικθ Μ.Α.Φ. – Α.Κ.Α.

13

Γραμματεία

6

Ποδονάρια

14

Γραωείο διευκυντι

7

Διάδρομοσ κεντρικισ ειςόδου μονάδασ

15

Γραωείο διευκυντι

8

Διάδρομοσ ειςόδου γραφείων

Στουσ άνω χϊρουσ κα γίνει χρωματιςμόσ ςε δζκα εννζα (19) κάςεσ και τζςςερα (4) ωφλλα κυρϊν (μπροσ –πίςω)
Α. Γενικά
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτια εκπαιδευμζνο ςυνεργείο με πεπειραμζνο τεχνικό προςωπικό.
Σε όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει, όλα τα μζτρα αςωαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και ςφμωωνα με τισ
διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE, ΕΛΟΤ κλπ.). Θα προςκομίηονται ςτθν περιοχι του ζργου
ςυςκευαςμζνα και ςτισ ενδεδειγμζνεσ, για το ζργο ποςότθτεσ, με τθν ςιμανςι τουσ, όπωσ προβλζπεται από τα διεκνι
πρότυπα.
Οι αποχρϊςεισ, όλων των χρωμάτων και υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ μασ.
Ρριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ κα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ για τθν προςωρινι αωαίρεςθ και
επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, ωωτιςτικά, ςτόμια, ςϊματα κζρμανςθσ
κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουωωμάτων, δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων
χρωματιςμζνων επιωανειϊν από ρφπανςθ, που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων
ταινιϊν, ωφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ).
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ ςε κάκε χϊρο κα πραγματοποιοφνται μόνο εωόςον ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ανωτζρω καλφψεισ
και προςταςίεσ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ κα διακόπτει και δε κα επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
χρωματιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν λθωκεί τα ανωτζρω μζτρα κάλυψθσ και προςταςίασ.
Οι χϊροι του ζργου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία, κακαροί και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Β. Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ - οροφϊν.

Πλεσ οι τοιχοποιίεσ ςτουσ χϊρουσ που αναωζρκθκαν κα χρωματιςτοφν.
Ρροβλζπεται βαωι των επιωανειϊν τοίχων και οροωϊν με πιςτοποιημζνο οικολογικό πλαςτικό αντιμικροβιακό χρϊμα που κα
αποτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (βακτθριδίων - μυκιτων), όλων ανεξαιρζτωσ των υπαρχόντων και των οροωϊν των χϊρων
(διαδρόμων, εξεταςτθρίων, γραωείων, καλάμων, κλπ) τθσ κλινικισ και του ςυνδετθρίου διαδρόμου.
Θα γίνει επιςκευι των παλιϊν χρωματιςμϊν και επιχριςμάτων και ςυγκεκριμζνα κακαίρεςθ όλων των ςακρϊν, ρθγματωμζνων,
διογκωμζνων και αποκολλθμζνων τμθμάτων τουσ, ανακαταςκευι επιχριςμάτων με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων ςτουσ
τοίχουσ και ςτισ οροωζσ, επιςκευι όλων των τριχοειδϊν ρθγματϊςεων με ρθτινοφχουσ ςτόκουσ και ςτεγάνωςθ όλων των
ςθμείων που υπάρχει υγραςία και ωκορά. Στθ ςυνζχεια κα γίνει τρίψιμο και λείανςθ των επιςκευαςμζνων επιωανειϊν, ϊςτε
να επιτευχκεί λεία ομοιόμορωθ επιωάνεια, αςτάρωμα με ακρυλικό αςτάρι

(νεροφ) και πζραςμα δφο (2) τουλάχιςτο

ςτρϊςεων, μζχρι επίτευξθσ ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ με οικολογικό, πλαςτικό χρϊμα. Στισ οροωζσ και ςτο χϊρο τθσ
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κουηίνασ οι δφο τελικζσ ςτρϊςεισ κα γίνουν με αντιμουχλικό οικολογικό πλαςτικό χρϊμα που κα αποτρζπει αποτελεςματικά
τθν ανάπτυξθ μοφχλασ και μυκθτϊν. Επιςθμαίνεται ότι κάκε ςτρϊςθ χρϊματοσ κα εωαρμόηεται ςε απολφτωσ ςτεγνι, κακαρι
και λεία επιωάνεια.




Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν : ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLUS Universal Primer τθσ Vechro.
Οικολογικό & Αντιμικροβιακό πλαςτικό χρϊμα, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLAST SILK τθσ Vechro.

Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 "Χρωματιςμοί επιωανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί
επιωανειϊν επιχριςμάτων".
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Γ. Χρωματιςμόσ ξφλινων επιφανειϊν .
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Θα γίνει απόξεςθ των ςακρϊν ςτοιχείων με ςπάτουλα. Θα ακολουκιςει
τρίψιμο με ελαωρφ γυαλόχαρτο, ςπατουλάριςμα με ακρυλικό ςτόκο με διαδοχικά ςταυρωτά περάςματα ϊςτε να γίνει θ
βαωόμενθ επιωάνεια πλιρθσ και ενιαία. Στθ ςυνζχεια κα γίνει διαδοχικό διαβακμιςμζνο τρίψιμο ϊςτε να προκφψει ομαλι
επιωάνεια. Ακολουκεί ξεςκόνιςμα – αςτάρωμα με οικολογικι βελατοφρα νεροφ, πζραςμα δφο (2) χεριϊν οικολογικισ
ριπολίνθσ νεροφ, υωισ ςατινζ και

απόχρωςθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-

10-05-00 "Χρωματιςμοί ξυλίνων επιωανειϊν".
Ρροδιαγραωζσ υλικϊν χρωματιςμοφ ξφλινθσ επιωάνειασ.





Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro.
Ακρυλικόσ ξυλόςτοκοσ νεροφ, ενδεικτικόσ τφποσ: DUROWOOD τθσ Durostick
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για ξφλο, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Master Primer τθσ Vechro
Οικολογικι πολυουρεκανικι ριπολίνθ νεροφ (βερνικόχρωμα), ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Hydro τθσ Vechro.

Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ.,
ISO,DIN κ.λ.π.)
Δ. Χρωματιςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν καςϊν θυρϊν.
Αρχικά κα γίνει ξφςιμο, και τρίψιμο επιωανειϊν ϊςτε να αωαιρεκεί το χρϊμα για να εξαςωαλιςτεί άριςτθ πρόςωυςθ. Οι επιωάνειεσ
πρζπει να είναι ςτεγνζσ και κακαρζσ (να ζχουν ξεςκονιςτεί) ϊςτε να εωαρμοςτεί μία ςτρϊςθ με αςτάρι μετάλλου λευκοφ
χρϊματοσ Θα εωαρμοςτεί μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ βελατοφρασ (νεροφ) και τελικά μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ ριπολίνθσ
(νεροφ).
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)

Σ. ημειϊςεισ - Παρατηρήςεισ.
-

-

Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ είναι ενδεικτικι.
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτιο ςυνεργείο, αποτελοφμενο από πιςτοποιθμζνο και πεπειραμζνο
τεχνικό προςωπικό.
Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Αυςτθρι τιρθςθ ςτισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Ακινα 2007.
Οι εργαςίεσ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ςε εξαιρζςιμεσ ϊρεσ και ιμερεσ.
Θ περαίωςθ των εργάςιμων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και
ςφμωωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
Στισ Εργαςίεσ περιλαμβάνονται υλικά και μικροφλικα κακϊσ και οι χρωματιςμοί κάκε είδουσ προεξοχϊν και ςωλθνϊςεων.
Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων όλων των υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ Υπθρεςίασ μασ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα αντικείμενα που μετακινικθκαν κα επανατοποκετθκοφν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ,
ενϊ τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, οντουλζ κλπ) αωοφ αωαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από τουσ χϊρουσ
με ειδικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ.
Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαωι με τισ
χρωματιςμζνεσ επιωάνειεσ, όπωσ τα κουωϊματα, τα δάπεδα κτλ.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

α/α

1

Είδοσ εργαςίασ

Μονάδα

Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ και οροωϊν με
πιςτοποιθμζνο

οικολογικό

αντιμικροβιακό

Σιμή

μζτρη

Μονάδ

ςησ

οσ

Ποςότητα

Σιμή (χωρίσ
ΦΠΑ)

τ.μ.

7,00€

465

3.255,00€

τ.μ.

10,00€

21

210,00€

τ.μ.

10,00€

34

340,00€

πλαςτικό
χρϊμα

ςυμπεριλαμβανομζνων

χρωμάτων

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
2

Χρωματιςμόσ ξφλινων – μεταλλικϊν ωφλλων
κυρϊν

(δφο

ςυμπεριλαμβανομζνων

επιωάνειεσ),
χρωμάτων

και

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
3

Χρωματιςμόσ ξφλινων - μεταλλικϊν καςϊν
κυρϊν,
χρωμάτων

ςυμπεριλαμβανομζνων
και

λοιπϊν

υλικϊν

και

εργαςίασ
ΤΝΟΛΟ

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ (3.805,00€) πλζον Φ.Ρ.Α.
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ΘΕΜΑ: Χρωματιςμόσ χϊρων των Χειρουργείων Καρδιάσ του 6 ορόφου, οκταϊροφου κτιρίου.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν

των χϊρων των

ο

Χειρουργείων Καρδιάσ ςτον 6 όροωο του οκταϊροωου κτιρίου.
α/α
1

Χϊροι
Χϊροσ ανάπαυςθσ - νοςθλευτζσ - Μ.Α.Φ.-

α/α

Χϊροι

8

Χϊροσ αποςτείρωςθ 2

Α.Κ.Α. χειρουργείων
2

Αποδυτιρια ανδρϊν

9

Χϊροσ οξυγόνου

3

Αποδυτιρια γυναικϊν

10

Χϊροσ αποκικθ άςθπτου

4

Χϊροσ προετοιμαςίασ

11

Προκάλαμοσ αποδυτιριων

5

Χϊροσ SCRAB-UP

12

Άςθπτοσ χϊροσ

6

Γραφείο προϊςταμζνθσ χειρουργείου

13

Σθπτικόσ χϊροσ

7

Χϊροσ αποςτείρωςθ 1

Στουσ άνω χϊρουσ κα γίνει χρωματιςμόσ ςε ζντεκα (11) κάςεσ.
Α. Γενικά
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτια εκπαιδευμζνο ςυνεργείο με πεπειραμζνο τεχνικό προςωπικό.
Σε όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει, όλα τα μζτρα αςωαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και ςφμωωνα με τισ
διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE, ΕΛΟΤ κλπ.). Θα προςκομίηονται ςτθν περιοχι του ζργου
ςυςκευαςμζνα και ςτισ ενδεδειγμζνεσ, για το ζργο ποςότθτεσ, με τθν ςιμανςι τουσ, όπωσ προβλζπεται από τα διεκνι
πρότυπα.
Οι αποχρϊςεισ, όλων των χρωμάτων και υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ μασ.
Ρριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ κα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ για τθν προςωρινι αωαίρεςθ και
επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, ωωτιςτικά, ςτόμια, ςϊματα κζρμανςθσ
κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουωωμάτων, δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων
χρωματιςμζνων επιωανειϊν από ρφπανςθ, που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων
ταινιϊν, ωφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ).
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ ςε κάκε χϊρο κα πραγματοποιοφνται μόνο εωόςον ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ανωτζρω καλφψεισ
και προςταςίεσ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ κα διακόπτει και δε κα επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
χρωματιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν λθωκεί τα ανωτζρω μζτρα κάλυψθσ και προςταςίασ.
Οι χϊροι του ζργου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία, κακαροί και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Β. Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ - οροφϊν.

Πλεσ οι τοιχοποιίεσ ςτουσ χϊρουσ που αναωζρκθκαν κα χρωματιςτοφν.
Ρροβλζπεται βαωι των επιωανειϊν τοίχων και οροωϊν με πιςτοποιημζνο οικολογικό πλαςτικό αντιμικροβιακό χρϊμα που κα
αποτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (βακτθριδίων - μυκιτων), όλων ανεξαιρζτωσ των υπαρχόντων και των οροωϊν των χϊρων
(διαδρόμων, εξεταςτθρίων, γραωείων, καλάμων, κλπ) τθσ κλινικισ και του ςυνδετθρίου διαδρόμου.
Θα γίνει επιςκευι των παλιϊν χρωματιςμϊν και επιχριςμάτων και ςυγκεκριμζνα κακαίρεςθ όλων των ςακρϊν, ρθγματωμζνων,
διογκωμζνων και αποκολλθμζνων τμθμάτων τουσ, ανακαταςκευι επιχριςμάτων με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων ςτουσ
τοίχουσ και ςτισ οροωζσ, επιςκευι όλων των τριχοειδϊν ρθγματϊςεων με ρθτινοφχουσ ςτόκουσ και ςτεγάνωςθ όλων των
ςθμείων που υπάρχει υγραςία και ωκορά. Στθ ςυνζχεια κα γίνει τρίψιμο και λείανςθ των επιςκευαςμζνων επιωανειϊν, ϊςτε
να επιτευχκεί λεία ομοιόμορωθ επιωάνεια, αςτάρωμα με ακρυλικό αςτάρι

(νεροφ) και πζραςμα δφο (2) τουλάχιςτο

ςτρϊςεων, μζχρι επίτευξθσ ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ με οικολογικό, πλαςτικό χρϊμα. Στισ οροωζσ και ςτο χϊρο τθσ
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κουηίνασ οι δφο τελικζσ ςτρϊςεισ κα γίνουν με αντιμουχλικό οικολογικό πλαςτικό χρϊμα που κα αποτρζπει αποτελεςματικά
τθν ανάπτυξθ μοφχλασ και μυκθτϊν. Επιςθμαίνεται ότι κάκε ςτρϊςθ χρϊματοσ κα εωαρμόηεται ςε απολφτωσ ςτεγνι, κακαρι
και λεία επιωάνεια.




Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν : ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLUS Universal Primer τθσ Vechro.
Οικολογικό & Αντιμικροβιακό πλαςτικό χρϊμα, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLAST SILK τθσ Vechro.

Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 "Χρωματιςμοί επιωανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί
επιωανειϊν επιχριςμάτων".
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Γ. Χρωματιςμόσ ξφλινων επιφανειϊν .
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Θα γίνει απόξεςθ των ςακρϊν ςτοιχείων με ςπάτουλα. Θα ακολουκιςει
τρίψιμο με ελαωρφ γυαλόχαρτο, ςπατουλάριςμα με ακρυλικό ςτόκο με διαδοχικά ςταυρωτά περάςματα ϊςτε να γίνει θ
βαωόμενθ επιωάνεια πλιρθσ και ενιαία. Στθ ςυνζχεια κα γίνει διαδοχικό διαβακμιςμζνο τρίψιμο ϊςτε να προκφψει ομαλι
επιωάνεια. Ακολουκεί ξεςκόνιςμα – αςτάρωμα με οικολογικι βελατοφρα νεροφ, πζραςμα δφο (2) χεριϊν οικολογικισ
ριπολίνθσ νεροφ, υωισ ςατινζ και

απόχρωςθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-

10-05-00 "Χρωματιςμοί ξυλίνων επιωανειϊν".
Ρροδιαγραωζσ υλικϊν χρωματιςμοφ ξφλινθσ επιωάνειασ.





Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro.
Ακρυλικόσ ξυλόςτοκοσ νεροφ, ενδεικτικόσ τφποσ: DUROWOOD τθσ Durostick
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για ξφλο, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Master Primer τθσ Vechro
Οικολογικι πολυουρεκανικι ριπολίνθ νεροφ (βερνικόχρωμα), ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Hydro τθσ Vechro.

Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ.,
ISO,DIN κ.λ.π.)
Δ. Χρωματιςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν καςϊν θυρϊν.
Αρχικά κα γίνει ξφςιμο, και τρίψιμο επιωανειϊν ϊςτε να αωαιρεκεί το χρϊμα για να εξαςωαλιςτεί άριςτθ πρόςωυςθ. Οι επιωάνειεσ
πρζπει να είναι ςτεγνζσ και κακαρζσ (να ζχουν ξεςκονιςτεί) ϊςτε να εωαρμοςτεί μία ςτρϊςθ με αςτάρι μετάλλου λευκοφ
χρϊματοσ Θα εωαρμοςτεί μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ βελατοφρασ (νεροφ) και τελικά μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ ριπολίνθσ
(νεροφ).
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Σ. ημειϊςεισ - Παρατηρήςεισ.
-

-

Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ είναι ενδεικτικι.
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτιο ςυνεργείο, αποτελοφμενο από πιςτοποιθμζνο και πεπειραμζνο
τεχνικό προςωπικό.
Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Αυςτθρι τιρθςθ ςτισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Ακινα 2007.
Οι εργαςίεσ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ςε εξαιρζςιμεσ ϊρεσ και ιμερεσ.
Θ περαίωςθ των εργάςιμων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και
ςφμωωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
Στισ Εργαςίεσ περιλαμβάνονται υλικά και μικροφλικα κακϊσ και οι χρωματιςμοί κάκε είδουσ προεξοχϊν και ςωλθνϊςεων.
Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων όλων των υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ Υπθρεςίασ μασ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα αντικείμενα που μετακινικθκαν κα επανατοποκετθκοφν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ,
ενϊ τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, οντουλζ κλπ) αωοφ αωαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από τουσ χϊρουσ
με ειδικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ.
Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαωι με τισ
χρωματιςμζνεσ επιωάνειεσ, όπωσ τα κουωϊματα, τα δάπεδα κτλ.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
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α/α

1

Είδοσ εργαςίασ

Μονάδα

Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ και οροωϊν με
πιςτοποιθμζνο

οικολογικό

αντιμικροβιακό

Σιμή

μζτρη

Μονάδ

ςησ

οσ

Ποςότητα

Σιμή (χωρίσ
ΦΠΑ)

τ.μ.

7,00€

300

2.100,00€

τ.μ.

10,00€

20

200,00€

πλαςτικό
χρϊμα

ςυμπεριλαμβανομζνων

χρωμάτων

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
2

Χρωματιςμόσ ξφλινων - μεταλλικϊν καςϊν
κυρϊν,
χρωμάτων

ςυμπεριλαμβανομζνων
και

λοιπϊν

υλικϊν

και

εργαςίασ
ΤΝΟΛΟ

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ (2.300,00€) πλζον Φ.Ρ.Α.
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ο

ΘΕΜΑ: Χρωματιςμόσ χϊρων τησ Μονάδασ Αρρυθμιϊν του Καρδιολογικοφ Σμήματοσ ςτον 7 όροφο, του οκταϊροφου κτιρίου.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν ανακαίνιςθ χρωματιςμϊν των χϊρων τθσ Μονάδασ
ο

Αρρυκμιϊν του Καρδιολογικοφ Τμιματοσ ςτον 7 όροωο του οκταϊροωου κτιρίου.
α/α

Χϊροι

α/α

Χϊροι

1

Χϊροσ απομόνωςθσ

5

Wc μονάδασ αρρυκμιϊν

2

Χϊροσ μονάδασ αρρυκμιϊν

6

Wc γραφείου

3

Χϊροσ υποδοχισ αςκενϊν

7

Αποκικθ

4

Γραφείο

Στουσ άνω χϊρουσ κα γίνει χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ – οροωϊν, επτά (7) καςϊν και δφο (2) ωφλλα κυρϊν (μπροσ –πίςω).
Α. Γενικά
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτια εκπαιδευμζνο ςυνεργείο με πεπειραμζνο τεχνικό προςωπικό.
Σε όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει, όλα τα μζτρα αςωαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και ςφμωωνα με τισ
διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE, ΕΛΟΤ κλπ.). Θα προςκομίηονται ςτθν περιοχι του ζργου
ςυςκευαςμζνα και ςτισ ενδεδειγμζνεσ, για το ζργο ποςότθτεσ, με τθν ςιμανςι τουσ, όπωσ προβλζπεται από τα διεκνι
πρότυπα.
Οι αποχρϊςεισ, όλων των χρωμάτων και υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ μασ.
Ρριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν χρωματιςμοφ κα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ οι εργαςίεσ για τθν προςωρινι αωαίρεςθ και
επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, ωωτιςτικά, ςτόμια, ςϊματα κζρμανςθσ
κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουωωμάτων, δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων
χρωματιςμζνων επιωανειϊν από ρφπανςθ, που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων
ταινιϊν, ωφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ).
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ ςε κάκε χϊρο κα πραγματοποιοφνται μόνο εωόςον ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ανωτζρω καλφψεισ
και προςταςίεσ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ κα διακόπτει και δε κα επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
χρωματιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν λθωκεί τα ανωτζρω μζτρα κάλυψθσ και προςταςίασ.
Οι χϊροι του ζργου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία, κακαροί και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Β. Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ - οροφϊν.

Πλεσ οι τοιχοποιίεσ ςτουσ που αναωζρκθκαν κα χρωματιςτοφν.
Ρροβλζπεται βαωι των επιωανειϊν τοίχων και οροωϊν με πιςτοποιημζνο οικολογικό πλαςτικό αντιμικροβιακό χρϊμα που κα
αποτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (βακτθριδίων - μυκιτων), όλων ανεξαιρζτωσ των υπαρχόντων και των οροωϊν των χϊρων
(διαδρόμων, εξεταςτθρίων, γραωείων, καλάμων, κλπ) τθσ κλινικισ και του ςυνδετθρίου διαδρόμου.
Θα γίνει επιςκευι των παλιϊν χρωματιςμϊν και επιχριςμάτων και ςυγκεκριμζνα κακαίρεςθ όλων των ςακρϊν, ρθγματωμζνων,
διογκωμζνων και αποκολλθμζνων τμθμάτων τουσ, ανακαταςκευι επιχριςμάτων με χριςθ επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων ςτουσ
τοίχουσ και ςτισ οροωζσ, επιςκευι όλων των τριχοειδϊν ρθγματϊςεων με ρθτινοφχουσ ςτόκουσ και ςτεγάνωςθ όλων των
ςθμείων που υπάρχει υγραςία και ωκορά. Στθ ςυνζχεια κα γίνει τρίψιμο και λείανςθ των επιςκευαςμζνων επιωανειϊν, ϊςτε
να επιτευχκεί λεία ομοιόμορωθ επιωάνεια, αςτάρωμα με ακρυλικό αςτάρι

(νεροφ) και πζραςμα δφο (2) τουλάχιςτο

ςτρϊςεων, μζχρι επίτευξθσ ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ με οικολογικό, πλαςτικό χρϊμα. Στισ οροωζσ και ςτο χϊρο τθσ
κουηίνασ οι δφο τελικζσ ςτρϊςεισ κα γίνουν με αντιμουχλικό οικολογικό πλαςτικό χρϊμα που κα αποτρζπει αποτελεςματικά
τθν ανάπτυξθ μοφχλασ και μυκθτϊν. Επιςθμαίνεται ότι κάκε ςτρϊςθ χρϊματοσ κα εωαρμόηεται ςε απολφτωσ ςτεγνι, κακαρι
και λεία επιωάνεια.


Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν : ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro
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Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLUS Universal Primer τθσ Vechro.
Οικολογικό & Αντιμικροβιακό πλαςτικό χρϊμα, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOPLAST SILK τθσ Vechro.

Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 "Χρωματιςμοί επιωανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί
επιωανειϊν επιχριςμάτων".
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Γ. Χρωματιςμόσ ξφλινων επιφανειϊν .
Ο χρωματιςμόσ κα γίνει μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Θα γίνει απόξεςθ των ςακρϊν ςτοιχείων με ςπάτουλα. Θα ακολουκιςει
τρίψιμο με ελαωρφ γυαλόχαρτο, ςπατουλάριςμα με ακρυλικό ςτόκο με διαδοχικά ςταυρωτά περάςματα ϊςτε να γίνει θ
βαωόμενθ επιωάνεια πλιρθσ και ενιαία. Στθ ςυνζχεια κα γίνει διαδοχικό διαβακμιςμζνο τρίψιμο ϊςτε να προκφψει ομαλι
επιωάνεια. Ακολουκεί ξεςκόνιςμα – αςτάρωμα με οικολογικι βελατοφρα νεροφ, πζραςμα δφο (2) χεριϊν οικολογικισ
ριπολίνθσ νεροφ, υωισ ςατινζ και

απόχρωςθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ εργαςία κα ακολουκεί τα οριηόμενα ςτισ ΕΤΕΡ 03-

10-05-00 "Χρωματιςμοί ξυλίνων επιωανειϊν".
Ρροδιαγραωζσ υλικϊν χρωματιςμοφ ξφλινθσ επιωάνειασ.





Ακρυλικόσ ςτόκοσ οικοδομϊν, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOFILL τθσ Vechro.
Ακρυλικόσ ξυλόςτοκοσ νεροφ, ενδεικτικόσ τφποσ: DUROWOOD τθσ Durostick
Οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για ξφλο, ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Master Primer τθσ Vechro
Οικολογικι πολυουρεκανικι ριπολίνθ νεροφ (βερνικόχρωμα), ενδεικτικόσ τφποσ: SMALTOLUX Hydro τθσ Vechro.

Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ.,
ISO,DIN κ.λ.π.)
Δ. Χρωματιςμόσ μεταλλικϊν επιφανειϊν καςϊν θυρϊν.
Αρχικά κα γίνει ξφςιμο, και τρίψιμο επιωανειϊν ϊςτε να αωαιρεκεί το χρϊμα για να εξαςωαλιςτεί άριςτθ πρόςωυςθ. Οι επιωάνειεσ
πρζπει να είναι ςτεγνζσ και κακαρζσ (να ζχουν ξεςκονιςτεί) ϊςτε να εωαρμοςτεί μία ςτρϊςθ με αςτάρι μετάλλου λευκοφ
χρϊματοσ Θα εωαρμοςτεί μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ βελατοφρασ (νεροφ) και τελικά μία (1) ςτρϊςθ οικολογικισ ριπολίνθσ
(νεροφ).
Πλα τα χρϊματα και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα βάςει τεχνικϊν και παραςκευαςτικϊν
προδιαγραωϊν (ΕΛ.Ο.Τ., ISO,DIN κ.λ.π.)
Σ. ημειϊςεισ - Παρατηρήςεισ.
-

-

Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ είναι ενδεικτικι.
Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν από άρτιο ςυνεργείο, αποτελοφμενο από πιςτοποιθμζνο και πεπειραμζνο
τεχνικό προςωπικό.
Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Αυςτθρι τιρθςθ ςτισ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Ακινα 2007.
Οι εργαςίεσ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ςε εξαιρζςιμεσ ϊρεσ και ιμερεσ.
Θ περαίωςθ των εργάςιμων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ και
ςφμωωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραωζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
Στισ Εργαςίεσ περιλαμβάνονται υλικά και μικροφλικα κακϊσ και οι χρωματιςμοί κάκε είδουσ προεξοχϊν και ςωλθνϊςεων.
Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων όλων των υλικϊν κα είναι επιλογι τθσ Υπθρεςίασ μασ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα αντικείμενα που μετακινικθκαν κα επανατοποκετθκοφν ςτισ αρχικζσ τουσ κζςεισ,
ενϊ τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον, οντουλζ κλπ) αωοφ αωαιρεκοφν, κα απομακρυνκοφν από τουσ χϊρουσ
με ειδικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ.
Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαωι με τισ
χρωματιςμζνεσ επιωάνειεσ, όπωσ τα κουωϊματα, τα δάπεδα κτλ.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

α/α

Είδοσ εργαςίασ

Μονάδα
μζτρη
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Σιμή
Μονάδ

Ποςότητα

Σιμή (χωρίσ
ΦΠΑ)
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ςησ
1

Χρωματιςμόσ τοιχοποιίασ και οροωϊν με
πιςτοποιθμζνο

οικολογικό

αντιμικροβιακό

οσ

τ.μ.

7,00€

100

700,00€

τ.μ.

10,00€

9

90€

τ.μ.

10,00€

14

140€

πλαςτικό
χρϊμα

ςυμπεριλαμβανομζνων

χρωμάτων

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
2

Χρωματιςμόσ ξφλινων – μεταλλικϊν ωφλλων
κυρϊν

(δφο

ςυμπεριλαμβανομζνων

επιωάνειεσ),
χρωμάτων

και

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ
3

Χρωματιςμόσ ξφλινων - μεταλλικϊν καςϊν
κυρϊν,
χρωμάτων

ςυμπεριλαμβανομζνων
και

λοιπϊν

υλικϊν

και

εργαςίασ
ΤΝΟΛΟ

930,00€

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων τριάντα ευρϊ (930,00€) πλζον Φ.Ρ.Α.
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Παράρτημα Βϋ: Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ

Επωνυμία εταιρίασ
Ζδρα
ΑΦΜ
Πνομα προςωζροντοσ
Στοιχεία επικοινωνίασ
Διάρκεια ιςχφοσ προςωοράσ
Υπογραωι
Σωραγίδα

120 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

Οι προςωορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμωωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςωορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:
Σφνολο
Κωδικόσ
Ρροςωερόμενθ
Μονάδα
Τιμι
ΜερικόΣφνολο
Ροςοςτό
Ροςότθτα
δαπάνθσ Ραρατθρθτθρίου
α/α
υπθρεςία
Μζτρθςθσ
Μονάδασ
(πλζον ΦΡΑ)
ΦΡΑ
με ΦΡΑ
Τιμϊν
Ρεριγραωι …………
1
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