Πεπιγπαθή ππορ Ανάθεζη Επγαζιών

05/08/2016

Το ππορ ανάθεζη έπγο θα ππαγμαηοποιηθεί ζε δύο διακπιηέρ θάζειρ
(σπονικέρ πεπιόδοςρ) μεηαξύ ηυν οποίυν ηο Νοζοκομείο θα πποβεί ζε
επγαζίερ ηοποθέηηζηρ και εγκαηάζηαζηρ πποζηαηεςηικών καλςμμάηυν ζηιρ
εξυηεπικέρ μονάδερ κλιμαηιζμού πος βπίζκονηαι ηοποθεηημένερ επί ηηρ
ππόζοτηρ ηος οκηαώποθος κηιπίος επί ηηρ οδού Αγγ. Πςπή και ενηόρ ηος
εζυηεπικού πποαύλιος σώπος ηος Νοζοκομείος.
Α’ Σηάδιο Επγαζιών:
(1) Απνκάθξπλζε μέλσλ θαη άρξεζησλ (ξππνγφλσλ) ζηνηρείσλ/ζσκάησλ απφ
ηελ επηθάλεηα ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ έδξαζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ
κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο νξφθνπο 6νο, 5νο, 4νο, 3νο, 2νο,1νο θαη
ηζνγείνπ ηεο πξφζνςεο ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ, ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ
290 κέηξσλ. Γεληθφο θαζαξηζκφο κε πηεζηηθφ κεράλεκα θαη απνιχκαλζε.
(2) Δηα ρεηξφο μχζηκν θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη
εληφο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θάησ απφ ηηο θνηινδνθνχο έδξαζεο ησλ
θιηκαηηζηηθψλ επεηδή ε αζθαιήο πξφζβαζε είλαη «αδχλαηε» απφ ηνλ ηξφπν
θαηαζθεπήο ηνπο.
(3) Καζαξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο πδξνξξνψλ, ζσιελψζεσλ,
ζηεζαίσλ, παηδνπξηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αθάζαξηα θαη
απνηεινχλ εζηία κφιπλζεο θαη δελ είλαη πξνζβάζηκα ρσξίο ηελ ρξήζε
αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο.
(4) Απνθαηάζηαζε θαζαξφηεηαο ζε ινηπά δηάζπαξηα ζεκεία ησλ φςεσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκα κε ζπκβαηηθά κέζα θαη
απαηηείηαη ε ρξήζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ηδηαηηέξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη
δηαζηάζεσλ.
(5) Επί ηεο εζσηεξηθήο φςεσο ηνπ νθηαψξνθνπ θηηξίνπ, εληφο ηνπ πξναχιηνπ
ρψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα γίλεη απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ
αθαζαξζηψλ θαη γεληθφο θαζαξηζκφο:
(α)
Άλσζελ ηεο ζηνάο εηζφδνπ (1νο, 2νο,3νο φξνθνο).
(β)
Σηελ εζνρή ηνπ θηηξίνπ (πιεζίνλ ησλ παξαζχξσλησλ Χεηξνπξγείσλ,
φξνθνη 2νο,1νο,ηζφγεην), ησλ κεραλεκάησλ θαη πδξνξξνψλ πνπ είλαη βξψκηθεο
φζν θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ.
(γ)
Άλσζελ ηεο ξάκπαο εηζφδνπ ησλ ΤΕΠ
(δ)
Λνηπά δηάζπαξηα ζεκεία ησλ φςεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ
(θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο),ηα νπνία δελ είλαη πξνζβάζηκα
κε ζπκβαηηθά κέζα θαη απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ.

Β’ Σηάδιο Επγαζιών:
Σε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζα απαηηεζεί
επαλάιεςε ηνπ θαζαξηζκνχ/απνιχκαλζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο φςεο ηνπ ίδηνπ
αλσηέξσ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Αγγ.Ππξξή, ε νπνία ζα έπεηαη ηεο ηνπνζέηεζεο –
εγθαηάζηαζεο, κε κέξηκλα ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνζηαηεπηηθψλ θαιπκκάησλ ζηηο
εμσηεξηθέο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ πξνο απνθπγή – εμάιεηςε ηεο ζπζζψξεπζεο
ζθνππηδηψλ, πεξηηησκάησλπηελψλ θαη θάζε άιιεο εζηίαο κφιπλζεο.
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Υλικά/Μέζα & Υποσπεώζειρ Αναδόσος:
(1) Απαηηείηαη ε ρξήζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα
δπζπξφζηηα ζεκεία.
(2) Θα απαηηεζεί ε έθδνζε άδεηαο δηαθνπήο θπθινθνξίαο απφ ηελ Τξνραία.
(3) Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε πιπζηηθψλ κεραλεκάησλ λεξνχ – απνιπκαληηθνχ
θαη ινηπά κέζα θαζαξηφηεηαο.
(4) Απαηηνχληαη πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη ήπησλ ρεκηθψλ απνιχκαλζεο ησλ
επηθαλεηψλ.
(5) Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαοησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί θαζψο θαη ησλ
δηεξρνκέλσλ αλζξψπσλ θαη νρεκάησλ.
(6) Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πξνο ηξίηνπο, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν
Αλάδνρνο θαη φρη ην Ννζνθνκείν.

Πποζθοπά ςποτήθιος ανάδοσος:
Σηελ πξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πλήπη ηεσνική
πεπιγπαθή ηυν ενεπγειών πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ δεηεζεηζψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ζα πξνζδηνξίδεη ην απαηηνχκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν ζηαδίσλ μερσξηζηά.
Με ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κε
θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα θάζε ζηάδην εξγαζηψλ μερσξηζηά.
Η ζπλνιηθή ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Π.Α ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε
ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνο αλάζεζε εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζηα 10.000,00€
πιένλ αλαινγνχληνο ΦΠΑ.
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