ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΗΠΔΙΡΟΤ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΚΤΠΑΡΙΙΑ 02/08/2022
ΑΡ. ΠΡΧΣ. 4521

Σκήκα: Οηθνλνκηθό
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ 13
Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500
Σει. 27613-60170
E-mail: promitheies@noskypar.gr
kalkavoura@noskypar.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΑΡ. 09/2022
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΄΄ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ΄΄ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ
ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ
ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ν.Μ. Κππαξηζζίαο)
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
αλάζεζε
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Ηκεξνκελία: 30/08/2022 Ηκέξα: Σξίηε,
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ώξα:10:00 π.κ.
Ηκεξνκελία: 29/08/2022 Ηκέξα: Γεπηέξα,
ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ώξα:14:00 κ..κ.
Ν.Μ. Κππαξηζζίαο (Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Κππαξίζζηα, Σ.Κ 24 500)
Αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο δηθηχνπ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
θαη κεραλεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ηεο Ν. Μ.
Κππαξηζζίαο
Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

0863

ΚΧΓΙΚΟ CPV

50411200-1

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

7.254,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%)
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Έλα (1) έηνο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ

Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο θαη
ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ

Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο έρνληαο
ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).
β) Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ
«Δγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ................... γηα
ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
(Φ.Δ.Κ. 194 Α’/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη».
ε) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο».
ζη)Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο
ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.
δ) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94,
ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94).
2. Σηο Απνθάζεηο :
1. Σελ ππ’ αξίζκ. 20573/22.10.2020 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ
Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005 θαη άιιεο
αξκνδηφηεηεο.
2. Σν κε αξηζκ. πξση. 853/27-03-2018 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο ΔΚΑΠΤ.
3. Σελ ππ΄ αξηζκ. 43/31-01-2022 πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη
ε ζπγθξφηεζε δηαθφξσλ επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4024/2011 άξζξν 26.
4. Σελ ππ΄αξηζκ. 09/30-04-2020 (Θ:34) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 19/30-05-2022 (Θ: 6) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο Πηλάθσλ Πξνγξακκαηηζκνχ
Πξνκεζεηψλ – Τπεξεζηψλ θάησ ησλ 30.000,00 € ηνπ έηνπο 2022-2023 ηεο Ννζειεπηηθήο
Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο.
6. Σελ ππ’ αξ. 794/02-08-2022 Απφθαζε Αλάιεςε Τπνρξέσζεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο
πνζνχ χςνπο 7.254.00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ηεο Ννζειεπηηθήο
Μνλάδαο Κππαξηζζίαο (ΑΓΑ: 6ΠΞ846904Τ-6Ξ)
.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Με ηελ δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηελ απεπζείαο αλάζεζε
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΎΟΤ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ, ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.254,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ι ) θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη :
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ
ΚΑΕ 0863, CPV 50411200-1
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΤΠΗΡΔΙΔ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 24%
ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ
1
ΑΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΣΗ
5.850,00 €
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ
ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΤΝΟΛΟ Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ

5.850,00 €

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
ΦΠΑ 24%
7.254,00 €

7.254,00 €

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο),
Γηεχζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13, ΣΚ 24500, Σειέθσλν: 27613 60170, e-mail:
promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr
Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα
2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΛΗΞΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

Πξσηφθνιιν Γεληθνχ
Γεληθφ Ννζνθνκείν
Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή
29/08/2022
Μεζζελίαο
Μνλάδα Κππαξηζζίαο),
Ώξα 14:00κ.κ.
(Ννζειεπηηθή Μνλάδα
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13,
Κππαξηζζίαο)
Σ.Κ 24500,

30/08/2022
Ώξα :10:00.π κ.

3. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο δηαηίζεηαη
ζε
ειεθηξνληθή
κνξθή
απφ
ηελ
ηζηνζειίδα
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(www.kyparissiahospital.gr) θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) ζηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.eprocurement.gov.gr,
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ.

4. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ
θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80
παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά
πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1
ηνπ Ν.4412/2016)
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο
/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε
Γηαθήξπμε.
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί
κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν
πλεηαηξηζκφο λειτουργεί νόμιμα.
Σημείωση: ε περίπτωςη κοινοπρακτικοφ ςχήματοσ πρζπει να αναγράφονται η πλήρησ
επωνυμία και διεφθυνςη, καθώσ και ο αριθμόσ τηλεφώνου, φαξ και η διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.
5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 29/08/2022, εκέξα Γεύηεξα θαη ώξα
14:00 κ.κ.
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην
ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία».
6. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:

2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
7.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα:
 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ
 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
 Αλάδεημε αλαδφρνπ
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο.
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειφηεξε
πξνζθεξφκελε γηα ην εληαίν ηκήκα ζπλνιηθή ηηκή, ρσξίο Φ.Π.Α.
8. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη
9. Δηδηθνί όξνη
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ.
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο:
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
10. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο,
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη δπλαηό,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη

πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ
επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα, ηελ παξνρή ππεξεζίαο ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ
πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο
θάησζη πεξηπηψζεηο:
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ.
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ.
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο.
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.
7. Πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο
παξνχζαο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη.
8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Σηκψλ, εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη
9. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξνχζα, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120
εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη
θαζφινπ, παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο
10. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 29/08/2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ.,
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) .
11. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη
ε άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ.
147 Α΄/2016).
12. Τπνγξαθή ύκβαζεο
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε ζπληήξεζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία.

13. Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή
Η παξαιαβή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11δ ηνπ Ν.4412/2016.
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη
άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016.
14. Πιεξσκή αλαδόρνπ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ παξνρήο
ππεξεζίαο, ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η πιεξσκή
ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη
δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.
Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή
15. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
1.Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
2.Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζίαο
(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιήςε απνθάζεσλ.
3.Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο
ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ
Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’
ηνπ Ν 4412/2016.
5.Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο θαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο
εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία,
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο
θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.

16. Κπξώζεηο-Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 218 , ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), ζε
πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο , κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50%
ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ /
ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο , επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα
2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ
εθπξφζεζκα.
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο
ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.
 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη /ζπκςεθίδεηαη απφ /κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ.
 ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια
ηα κέιε ηεο.
 Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην
φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 203, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).
 Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο
ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο
Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο.
 Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο
δηθαίνπ.
17. Μαηαίσζε:
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο
ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο

Γεκήηξηνο Λακπξόπνπινο

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Η ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ
(επίβιεςε, επηζεψξεζε, έιεγρνο, ξπζκίζεηο, απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ, δνθηκέο, ρεηξηζκνί)
θαη φηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο.
Οη εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο δηθηχσλ θαη
κεραλεκάησλ είλαη:
Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο
 Σν θέληξν θαη ην δίθηπν ηνπ Ιαηξηθνχ Ομπγφλνπ, πζηνηρίεο - Πξσηεχνλ θαη Γεπηεξεχνλ έσο θαη
ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Σν θέληξν θαη ην δίθηπν ηνπ Πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδψηνπ, πζηνηρίεο - Πξσηεχνλ θαη Γεπηεξεχνλ
έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Η εγθαηάζηαζε παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα πεξηιακβάλεη έλαλ αεξνζπκπηεζηή ηαηξηθνχ
αέξα MIL’S Σχπνο: SM 12 θαη ζπζηνηρία θηαιψλ πεπηεζκέλνπ Ιαηξηθνχ Αέξα κε ην δίθηπν
Πξσηεχνλ θαη Γεπηεξεχνλ έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Σελ παξαγσγή Κελνχ κε ζπζηνηρία ηξηψλ αληιηψλ κε αεξνθπιάθην θαη ην δίθηπν αλαξξφθεζεο
Πξσηεχνλ θαη Γεπηεξεχνλ έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Σν ζχλνιν ησλ δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (Ο2, Ν2Ο, θελνχ, αέξα ππφ πίεζε) θαη νη πάζεο
θχζεσο δηαηάμεηο, ππνζηαζκνί, φξγαλα, εμαξηήκαηα, ιήςεηο θ.ι.π. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ απφξξηςεο ησλ αεξίσλ ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ κεραλεκάησλ, ηνπνζεηεκέλα θαη
επξηζθφκελα ζε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ.
ΗΜΔΙΧΗ:
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζπζηήκαηα, δηαηάμεηο, εμαξηήκαηα, ζσιελψζεηο, δηθιείδεο, θίιηξα,
αηζζεηήξηα θαη απηνκαηηζκνί πνπ εκπιέθνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηε θαιή ιεηηνπξγία ησλ
αλσηέξσ ζπζηεκάησλ Ιαηξηθψλ Αεξίσλ, απφ ηελ παξαγσγή ηνπο έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο
απηψλ.
ην ηίκεκα ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη:
Α. Όια ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ «ΣΤΠΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Παξαγξ. Α.ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑ
ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ» γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο θαη
φηη άιιν απαηηείηαη, θαζ’ ππφδεημε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ
αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο.
Β. Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληεξήζεσλ θαζψο θαη ην θφζηνο εξγαζηψλ
θαη ην θφζηνο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε βιαβψλ.
Γ Σελ πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε άπαμ ηνπ έηνπο φισλ ησλ ειαζηηθψλ εμαξηεκάησλ –
παξεκβπζκάησλ φπσο ι.ρ. κεκβξάλεο κεησηψλ πίεζεο, O-rings ζηεγαλνπνίεζεο ησλ πάζεο
θχζεσο ιήςεσλ φπσο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ πάζεο θχζεσο θίιηξσλ ηνπ αέξα ζηα
θέληξα πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ θαη ζηηο ιήςεηο.
Γ. Σνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Ιαηξηθψλ Αεξίσλ.
ΓΔΝ πεξηιακβάλεηαη:
Σν θφζηνο ησλ πάζεο θχζεσο αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ επηζθεπήο πνπ δελ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ.
Καηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα επηζθέςεσλ θαη εξγαζηψλ κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο θαη ηα

αλαιψζηκα αλά αληηθείκελν θαη κεράλεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε νξζή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Οη παξαηεξήζεηο ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ζα πξέπεη αλαληίξξεηα λα γίλνληαη ζεβαζηέο θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’
φςηλ φηη δχλαηαη λα θαζνξίζεη ηηο επηζθέςεηο ζε κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Καηά ην πέξαο ηεο θάζε επίζθεςεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο απηφ ζα θαηαζέηεη δειηίν
εξγαζηψλ θαη ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην θαηαηεζέλ
πξφγξακκα ή λα αηηηνινγείηαη επαξθψο ε φπνηα δηαθνξνπνίεζε.
Δπίζεο κεηά ηνλ έιεγρν, ζα παξαδίδεηαη βεβαίσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
Ιαηξηθψλ Αεξίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν ε χπαξμε βιάβεο ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί θαη
θνζηνινγεζεί άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ην Ννζνθνκείν ζηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε ηεο.
Δάλ απαηηεζνχλ πιηθά γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
επηπιένλ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε δαπάλε ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα
βαξχλεη ην Γ.Ν. Μεζζελίαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή έθζεζε ηεο πξνθχπηνπζαο δαπάλεο, εγθεθξηκέλε
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Ωο πιεκκειήο ζα ραξαθηεξίδεηαη ε ζπληήξεζε θαηά ηελ νπνία δε ζα
έρνπλ εθηειεζηεί, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζπληεξεηή, νη εξγαζίεο πνπ αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη δελ ζα έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί ην ζρεηηθφ Γειηίν
πληήξεζεο.
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ επηκέξνπο
εμνπιηζκνχ, φπνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά ηνπ εκπνξίνπ, απηά ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζε θάζε έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζα παξαδίδεη δειηίν ζπληήξεζεο
ζηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζπληεξεηήο παξέρεη εγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θέξεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο απφ ελέξγεηεο
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
Σν Γ. Ν. Μεζζελίαο δε ζα επηβαξχλεηαη γηα αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο
βιάβεο ε νπνία ζα πξνέιζεη απφ αζηνρία αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ
ζπληήξεζε.
Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε θαθφ ρεηξηζκφ, ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή/θαη ηελ νξζή πξαθηηθή, θαζψο θαη ζε παξέκβαζε ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ ζπληεξεηή άηνκα.
Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζα είλαη
θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή
θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχεη ζε θάζε
εληνιή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
ηελ πεξίπησζε, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηλφκελα πιεκκεινχο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ή εκθάληζεο αδηαθνξίαο εθ κέξνπο ηνπ ζπληεξεηή, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ θξίζε
ηνπ θάζε λφκηκε δηαδηθαζία θαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο θαζπζηεξήζεη αδηθαηνιφγεηα ηελ
πξνζέιεπζή ηνπ πέξαλ ησλ ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ, είηε δειψζεη αδπλακία δηάγλσζεο ή
επηζθεπήο ηεο βιάβεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή πξνκήζεηαο ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, ην

Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηελ θξίζε ηνπ, γηα λα
επηδηνξζψζεη ηελ ηπρφλ βιάβε ή θζνξά θαη ε νπνηαδήπνηε δαπάλε εξγαζίαο πξνθχςεη ζα
βαξχλεη ηνλ ζπληεξεηή θαη ζα αθαηξεζεί απφ ηελ ακνηβή ηνπ.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξνχζεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ απφ
εηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξεγθιίησο θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε απηψλ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε
ηελ αλάδνρν εηαηξεία.
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιηζε φισλ φζσλ
απαζρνιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ θαηά λφκν αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ
αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαη είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, πνηληθψο θαη αζηηθψο, γηα νπνηνδήπνηε
αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
(Π.Γ. 17/96, Π.Γ.159/99) φπσο ηζρχνπλ, θιπ πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο
Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ), φπσο απηή θάζε θνξά
ηζρχεη.
Ο αλάδνρνο είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε νπνηνπδήπνηε θαη γηα
θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο πνπ ηπρφλ ππνζηεί απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ
αλαδφρνπ ή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δάλ
ππνρξεσζεί ην Γ.Ν. Μεζζελίαο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα θαηαβάιεη ζ’ απηήλ ην αληίζηνηρν πνζφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηφθσλ θαη εμφδσλ. Σν
Γ.Ν. Μεζζελίαο δε θέξεη θακία αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο, φπνησλ δεκηψλ
πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ή φπνηαο βιάβεο είλαη ζπλέπεηα πιεκκεινχο ζπληήξεζεο ή / θαη
ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο Η-Μ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά ζηνηρεία, ζηνλ
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε δηθά ηνπ κέζα θαη
πξνζσπηθφ θαη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο
εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ απηψλ,
λα πεξηζπιιέγεη ηα πάζεο θχζεσο άρξεζηα πιηθά, λα ηα απνκαθξχλεη θαη λα ηα απνξξίπηεη ζε
ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ηερληθήο θάιπςεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη λα θαηέρεη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά:
• ΔΝ ISO 9001/2008 γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
• ISO ΔΝ 13485/2003 γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
• ISO ΔΝ 14001 γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ
πξνβιέπεη ην ΠΓ112/2012, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 737 -3 θαη ISO 7396-1 (medical
gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and vacuum) βάζεη θαη ησλ
νπνίσλ εθηεινχληαη νη απαηηνχκελεο δνθηκέο ηφζν ζηα δίθηπα φζν θαη ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο.
Σα πιηθά πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ,
ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηνπ είδνπο ηεο ΔΔ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ
πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο CE.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Η ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν
ησλ εξγαζηώλ (επίβιεςε, επηζεώξεζε, έιεγρνο, ξπζκίζεηο, απνθαηαζηάζεηο
βιαβώλ, δνθηκέο, ρεηξηζκνί) θαη όηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή θαη
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηαηξηθώλ αεξίσλ ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο.
Οη εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα θαιύπηνληαη από ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο δηθηύσλ
θαη κεραλεκάησλ είλαη:

Νοζηλεσηική Μονάδα Κσπαριζζίας
 Σν θέληξν θαη ην δίθηπν ηνπ Ιαηξηθνύ Ομπγόλνπ, πζηνηρίεο - Πξσηεύνλ θαη
Δεπηεξεύνλ έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Σν θέληξν θαη ην δίθηπν ηνπ Πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδώηνπ, πζηνηρίεο - Πξσηεύνλ θαη
Δεπηεξεύνλ έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Η εγθαηάζηαζε παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα πεξηιακβάλεη έλαλ αεξνζπκπηεζηή
ηαηξηθνύ αέξα MIL’S Σύπνο: SM 12 θαη ζπζηνηρία θηαιώλ πεπηεζκέλνπ Ιαηξηθνύ Αέξα
κε ην δίθηπν Πξσηεύνλ θαη Δεπηεξεύνλ έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Σελ παξαγσγή Κελνύ κε ζπζηνηρία ηξηώλ αληιηώλ κε αεξνθπιάθην θαη ην δίθηπν
αλαξξόθεζεο Πξσηεύνλ θαη Δεπηεξεύνλ έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο.
 Σν ζύλνιν ησλ δηθηύσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ (Ο2, Ν2Ο, θελνύ, αέξα ππό πίεζε) θαη νη
πάζεο θύζεσο δηαηάμεηο, ππνζηαζκνί, όξγαλα, εμαξηήκαηα, ιήςεηο θ.ι.π.
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ απόξξηςεο ησλ αεξίσλ ησλ αλαηζζεζηνινγηθώλ
κεραλεκάησλ, ηνπνζεηεκέλα θαη επξηζθόκελα ζε ιεηηνπξγηθή ζύλδεζε κε ηα δίθηπα
ηαηξηθώλ αεξίσλ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζπζηήκαηα, δηαηάμεηο, εμαξηήκαηα, ζσιελώζεηο, δηθιείδεο,
θίιηξα, αηζζεηήξηα θαη απηνκαηηζκνί πνπ εκπιέθνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζηε
θαιή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ, από ηελ παξαγσγή ηνπο
έσο θαη ηηο ηειηθέο ιήςεηο απηώλ.
Στο τύμημα τησ ςύμβαςησ ςυντόρηςησ περιλαμβϊνονται:
Α. Όια ηα αλαιώζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά, ζύκθσλα κε ηνλ «ΣΤΠΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Παξαγξ. Α.ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑ
ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ» γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο θαη όηη
άιιν απαηηείηαη, θαζ’ ππόδεημε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ πάζεο θύζεσο πνπ αθνξνύλ ηηο
αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο.
Β. Το ςύνολο των εργαςιών των προβλεπόμενων ςυντηρόςεων καθώσ και το κόςτοσ εργαςιών και
το κόςτοσ μετϊβαςησ ςυνεργεύου που θα προκύψουν ςε περύπτωςη βλαβών.
Γ Την προληπτικό αντικατϊςταςη ϊπαξ του ϋτουσ όλων των ελαςτικών εξαρτημϊτων –
παρεμβυςμϊτων όπωσ λ.χ. μεμβρϊνεσ μειωτών πύεςησ, O-rings ςτεγανοπούηςησ των πϊςησ φύςεωσ
λόψεων όπωσ και την αντικατϊςταςη όλων των πϊςησ φύςεωσ φύλτρων του αϋρα ςτα κϋντρα
πρωτεύοντοσ και δευτερεύοντοσ δικτύου και ςτισ λόψεισ.
Δ. Τον ϋλεγχο τησ ορθόσ λειτουργύασ τησ εγκατϊςταςησ των Ιατρικών Αερύων.
ΔΕΝ περιλαμβϊνεται:

Το κόςτοσ των πϊςησ φύςεωσ ανταλλακτικών και εξαρτημϊτων επιςκευόσ που δεν αναφϋρονται
ανωτϋρω.
Κατϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ θα υποβϊλλεται ςτην Τεχνικό Υπηρεςύα προσ ϋγκριςη το
αναλυτικό πρόγραμμα επιςκϋψεων και εργαςιών με αναλυτικό αναφορϊ ςτισ εργαςύεσ και τα
αναλώςιμα ανϊ αντικεύμενο και μηχϊνημα, προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η εύρυθμη λειτουργύα του
Νοςοκομεύου και η ορθό τόρηςη των υποχρεώςεων τησ ςύμβαςησ. Οι παρατηρόςεισ τησ Τεχνικόσ
Υπηρεςύασ θα πρϋπει αναντύρρητα να γύνονται ςεβαςτϋσ και θα πρϋπει να ληφθεύ υπ’ όψιν ότι
δύναται να καθορύςει τισ επιςκϋψεισ ςε μη εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.
Κατϊ το πϋρασ τησ κϊθε επύςκεψησ του ςυνεργεύου ςυντόρηςησ αυτό θα καταθϋτει δελτύο εργαςιών
και χρηςιμοποιηθϋντων υλικών που θα πρϋπει να ςυμφωνεύ με το κατατεθϋν πρόγραμμα ό να
αιτιολογεύται επαρκώσ η όποια διαφοροπούηςη.
Επύςησ μετϊ τον ϋλεγχο, θα παραδύδεται βεβαύωςη τησ ορθόσ λειτουργύασ τησ εγκατϊςταςησ των
Ιατρικών Αερύων.
Σε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ κατϊ τον ϋλεγχο η ύπαρξη βλϊβησ θα πρϋπει να αιτιολογηθεύ και
κοςτολογηθεύ ϊμεςα από τον ανϊδοχο προκειμϋνου να προβεύ το Νοςοκομεύο ςτην ϊμεςη
αντιμετώπιςη τησ.
Δάλ απαηηεζνύλ πιηθά γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηπιένλ ε
βιάβε δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε, ε δαπάλε ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα βαξύλεη ην Γ.Ν.
Μεζζελίαο, ύζηεξα από ζρεηηθή έθζεζε ηεο πξνθύπηνπζαο δαπάλεο, εγθεθξηκέλε από ηελ Σερληθή
Τπεξεζία. Χο πιεκκειήο ζα ραξαθηεξίδεηαη ε ζπληήξεζε θαηά ηελ νπνία δε ζα έρνπλ εθηειεζηεί, από
ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ ζπληεξεηή, νη εξγαζίεο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη δελ
ζα έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί ην ζρεηηθό Γειηίν πληήξεζεο.
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα αληαιιαθηηθά ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνύ,
όπνπ δε ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά ηνπ εκπνξίνπ, απηά ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
παξόληνο.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζε θάζε έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζα παξαδίδεη δειηίν ζπληήξεζεο ζηελ
Σερληθή Τπεξεζία.
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο ζπληεξεηήο παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ
ησλ πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο ζην πξνζσπηθό ηνπ ή ζε ηξίηνπο από ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ.
Σν Γ. Ν. Μεζζελίαο δε ζα επηβαξύλεηαη γηα αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο βιάβεο ε
νπνία ζα πξνέιζεη από αζηνρία αληαιιαθηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ζπληήξεζε.
Εξαιρούνται οι περιπτώςεισ βλαβών που οφεύλονται ςε κακό χειριςμό, ςε μη ςυμμόρφωςη με τισ
οδηγύεσ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού ό/και την ορθό πρακτικό, καθώσ και ςε παρϋμβαςη ςε
οποιοδόποτε ςημεύο τησ εγκατϊςταςησ από μη εξουςιοδοτημϋνα από τον ςυντηρητό ϊτομα.
Όια ηα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα,
ρσξίο ειαηηώκαηα, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο CE. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν
πιηθό θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα ππαθνύεη ζε θάζε εληνιή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ, γηα
πιηθό ην νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
ηελ πεξίπησζε, πνπ ζα δηαπηζησζνύλ θαηλόκελα πιεκκεινύο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή
εκθάληζεο αδηαθνξίαο εθ κέξνπο ηνπ ζπληεξεηή, κε αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θάζε λόκηκε
δηαδηθαζία θαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο θαζπζηεξήζεη αδηθαηνιόγεηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπ

πέξαλ ησλ ζαξάληα νθηώ (48) σξώλ, είηε δειώζεη αδπλακία δηάγλσζεο ή επηζθεπήο ηεο βιάβεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ή πξνκήζεηαο ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
θαιέζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηελ θξίζε ηνπ, γηα λα επηδηνξζώζεη ηελ ηπρόλ βιάβε ή θζνξά θαη ε
νπνηαδήπνηε δαπάλε εξγαζίαο πξνθύςεη ζα βαξύλεη ηνλ ζπληεξεηή θαη ζα αθαηξεζεί από ηελ ακνηβή ηνπ.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξνύζεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκό από εηδηθεπκέλνπο
ηερληθνύο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί απαξεγθιίησο θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε απηώλ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε κε ηελ αλάδνρν
εηαηξεία.
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο θαη ππόρξενο γηα ηελ αζθάιηζε όισλ όζσλ απαζρνιεζνύλ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο θαζώο θαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνλ
θαηά λόκν αζθαιηζηηθό θνξέα θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, όπσο απηέο ηζρύνπλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, θαζώο επίζεο
ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο
θαη είλαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο, πνηληθώο θαη αζηηθώο, γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ
παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ.159/99) όπσο ηζρύνπλ,
θιπ πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλώλ
θαη Κηλεηώλ Δξγνηαμίσλ), όπσο απηή θάζε θνξά ηζρύεη.
Ο αλάδνρνο είλαη ν κνλαδηθόο ππεύζπλνο θαη ππόρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε νπνηνπδήπνηε θαη γηα θάζε
θύζεσο θαη είδνπο δεκηέο πνπ ηπρόλ ππνζηεί από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ αλαδόρνπ ή θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Δάλ ππνρξεσζεί ην Γ.Ν.
Μεζζελίαο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζ’ απηήλ ην
αληίζηνηρν πνζό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ ηόθσλ θαη εμόδσλ. Σν Γ.Ν. Μεζζελίαο δε θέξεη θακία
αζηηθή ή άιιε επζύλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο, όπνησλ δεκηώλ πξνθιεζνύλ από
ππαηηηόηεηά ηνπ ή όπνηαο βιάβεο είλαη ζπλέπεηα πιεκκεινύο ζπληήξεζεο ή / θαη ειέγρνπ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο Η-Μ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά ζηνηρεία, ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ζην
ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθό θαη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί όιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξηόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ απηώλ, λα πεξηζπιιέγεη
ηα πάζεο θύζεσο άρξεζηα πιηθά, λα ηα απνκαθξύλεη θαη λα ηα απνξξίπηεη ζε ζέζεηο επηηξεπόκελεο από ηηο
αξκόδηεο Αξρέο.
Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ηερληθήο θάιπςεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη λα θαηέρεη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά:
• ΔΝ ISO 9001/2008 γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ.
• ISO ΔΝ 13485/2003 γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ.
• ISO ΔΝ 14001 γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηώλ πνπ
πξνβιέπεη ην ΠΓ112/2012, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ΔΝ 737 -3 θαη ISO 7396-1 (medical gas pipeline
systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and vacuum) βάζεη θαη ησλ νπνίσλ εθηεινύληαη νη
απαηηνύκελεο δνθηκέο ηόζν ζηα δίθηπα όζν θαη ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο.
Σα πιηθά πνπ ηπρόλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθώλ αεξίσλ, ζα είλαη
ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο ηνπ είδνπο ηεο ΔΔ θαη ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά
θαηαιιειόηεηαο CE.

ΣΤΠΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ
Πξνβιέπνληαη δύν (2) πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ην ρξόλν θαηά ηηο νπνίεο εθηεινύληαη νη αθόινπζεο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο αλά αληηθείκελν:
Κένηρο πεπιεζμένοσ αέρα ιαηρικής και μη ιαηρικής τρήζης
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Καζαξηζκόο θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα (θύζεκα κε αέξα από κέζα πξνο ηα έμσ)
Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνύκελεο ώξεο.
Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ (κε ζηακαηεκέλν ζπκπηεζηή)
Έιεγρνο ηεο ηάζεσο ηκάλησλ.
Έιεγρνο ηεο νκαιήο εθθέλσζεο ζπκππθλσκάησλ από δνρεία.
Αιιαγή θίιηξνπ ιαδηνύ ή ζπρλόηεξα ζε θάζε επίζθεςε εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνύκελεο
ώξεο.
Αιιαγή ιαδηνύ ή ζπρλόηεξα ζε θάζε επίζθεςε εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνύκελεο ώξεο
ιεηηνπξγίαο.
πζθίμεηο ησλ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ (ξαθόξ).
Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ ςπγείσλ ιαδηνύ-αέξα.
Αιιαγή θίιηξνπ δηαρσξηζηή ιαδηνύ (θάζε 3.000 ώξεο).
Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ δηαηάμεσλ.
Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ.
Έιεγρνο επθάκπησλ ζσιελώζεσλ θαη ηκάλησλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο
Αιιαγή επθάκπησλ ζσιελώζεσλ εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο
Αιιαγή ηκάλησλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο
Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ θίιηξσλ επεμεξγαζίαο π. αέξα AA, AO, CA, RM, RF, RA, RB. ε
πεξίπησζε θνξεζκνύ πηζαλή αληηθαηάζηαζε θαη ζε πην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα
Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο θίιηξσλ εηζόδνπ – εμόδνπ, μεξαληήξσλ
Φπθηηθνύ ηύπνπ θαζαξηζκόο θίιηξνπ ειεθηξν-βαιβίδαο εθθέλσζεο. Δάλ ην θίιηξν είλαη πνιύ
βξώκηθν, λα αλνηρζεί θαη λα θαζαξηζζεί θαη ε ειεθηξνβαιβίδα ςπθηηθνύ ηύπνπ

Οπηηθόο έιεγρνο ζην ςπθηηθό θύθισκα θαη εάλ παξαηεξεζνύλ ίρλε ιαδηνύ είλαη έλδεημε απώιεηαο
ςπθηηθνύ πγξνύ
Μεηξήζεηο πνηόηεηαο π.αέξα (πνζνζηό πγξαζίαο, %CO, %CO2, ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ αηκώλ
ιαδηνύ) – κία θνξά αλά έηνο.

Κϋντρο Ο2-Ν2Ο με φιϊλεσ
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ιπόκελσλ ζπλδέζκσλ θαη ζύζθημε ηνπο
Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο δηαθνπηώλ πςειήο πίεζεο θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ θιείζηξσλ όπνπ
απαηηείηαη
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε κεησηήξσλ πςειήο πίεζεο – αιιαγή εάλ απαηηείηαη
κεκβξάλεο κεησηήξσλ
Κιείζηξα κεησηήξσλ
Φίιηξα εηζόδνπ
ηεγαλνπνηεηηθέο θιάληδεο ησλ δηαθόξσλ ζπλδέζκσλ
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελαιιαγήο ζπζηνηρηώλ – ζπληήξεζε ελαιιάθηε
Έιεγρνο Μαλνκέηξσλ – αηζζεηεξίσλ - πηεδνζηαηώλ
Έιεγρνο – πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ηεο δηάηαμεο πιήξσζεο θηαιώλ ηαηξηθνύ Ο2
(ζσιελώζεηο-εμαξηήκαηα, ζπκπηεζηήο, ζπιιεθηνδηαλνκέαο).

Κϋντρο κενού
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Καζαξηζκόο κεηαιιηθνύ θίιηξνπ εηζαγσγήο αέξα (θύζεκα κε αέξα από κέζα πξνο ηα έμσ) θαη
αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηεζεί
Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ (κε ζηακαηεκέλε ηελ αληιία θελνύ)
Αιιαγή θίιηξνπ ιαδηνύ ή ζπρλόηεξα εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνύκελεο ώξεο.
Αιιαγή ιαδηνύ ή ζπρλόηεξα εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη απαηηνύκελεο ώξεο ιεηηνπξγίαο.
πζθίμεηο ησλ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ (ξαθόξ).
Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ ςπγείσλ ιαδηνύ.
Αιιαγή θίιηξσλ ζπγθξαηήζεσο αηκώλ ιαδηνύ.
Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ.
Έιεγρνο θαη αιιαγή εύθακπησλ ζσιελώζεσλ, εάλ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο
Έιεγρνο πηεξσηήο θαη ειαζηηθώλ θνκπιεξ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο όηαλ απαηηεζεί
Έιεγρνο πηεξπγίσλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο όηαλ απαηηείηαη
Έιεγρνο ξνπιεκάλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο όηαλ απαηηεζεί
Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ βαθηεξηνινγηθώλ θίιηξσλ. ε πεξίπησζε θνξεζκνύ πηζαλή
αληηθαηάζηαζε θαη ζε πην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα
Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηάηαμεο βαθηεξηνινγηθώλ θίιηξσλ εηζόδνπ
Λόψεισ ιατρικών αερύων
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ησλ ιήςεσλ ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ
Αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ ιήςεσλ
Αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ O-Ring ιήςεσλ

Εκηονωηές 2οσ ζηαδίοσ (μειωηήρες)
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ιπόκελσλ ζπλδέζκσλ θαη ζύζθημε ηνπο
Ρύζκηζε θαη έιεγρνο κεησηήξσλ θαη δηαθνπηώλ, αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ – θιείζηξσλ –
κεκβξαλώλ κεησηήξσλ εάλ απαηηεζεί
Φωτοςημϊνςεισ
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θεληξηθήο θσηνζήκαλζεο θαη αηζζεηεξίσλ
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπηθώλ θσηνζήκαλζεσλ θαη αηζζεηεξίσλ

Απαγωγό αναιςθητικών αερύων
Εργαζία Σσνηηρήζεως
Έιεγρνο θαη ξύζκηζεο ιεηηνπξγίαο θέληξνπ ΑΑΑ
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηνπηθώλ ζπζθεπώλ Venturi
Έιεγρνο ηεξκαηηθώλ ιήςεσλ ΑΑΑ θαη βαιβίδσλ expiral

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΕΠΙΕΜΕΝΟΤ ΑΕΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΔΙΑΝΟΜΗ

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ησλ
Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ γηα ηνπο αζζελείο, ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαζώο επίζεο θαη γηα ην ηερληθό
πξνζσπηθό ζεζπίζηεθαλ κηα ζεηξά θαλνληζκώλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο
απηνύο θαλνληζκνύο ζεηξά ISO7396 (1,2) ελαξκνλίζηεθαλ θαη νη αληίζηνηρνη Δζληθνί θαλνληζκνί ησλ
θξαηώλ κειώλ. Σν αληίζηνηρν ειιεληθό πξόηππν (ελαξκνληζκέλν πιήξσο κε ην επξσπατθό πξόηππν ISO
7396-1&2) είλαη ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7396.01&02 θαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε απηό νη νδεγίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη πξόλνηαο:
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Οη θαλνληζκνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζώο θαη ην HTM 02.01 ππαγνξεύνπλ ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύκειέηεο, ηνλ ηξόπν θαη κέζνδν θαηαζθεπήο θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία ησλ δνθηκώλ.
ηελ παξάγξαθν 12.1 ‘’Γνθηκέο, έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε’’ (ζει 29 ISO 7396-1/2007) αλαθέξεηαη πσο
ζθνπόο ησλ δνθηκώλ είλαη ν έιεγρνο θαη εμαζθάιηζε επαξθνύο θαη αζθαινύο απόδνζεο όισλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ (νμπγόλν, πξσηνμείδην ηνπ
αδώηνπ, πεπηεζκέλν αέξα αλαπλνήο θαη πεπηεζκέλνπ αέξα 800) θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηαηξηθνύ θελνύ.
Οη δνθηκέο απηέο κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ κόλν από έλα πηζηνπνηεκέλν θνξέα πνπ θέξεη ην θαηάιιειν
πηζηνπνηεηηθό ηεο ζεηξάο EN ISO 9001 θαη EN ISO 13485. Ο πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη
ην δηθαίσκα λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΙSO 9001:2008 ζην ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Ιαηξηθώλ Αεξίσλ θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο/εμνπζηνδνηεκέλνο (από εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα) λα ειέγρεη

θαη λα πηζηνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. Γηα ην ζθνπό απηό δηαζέηεη ηα θαηάιιεια όξγαλα
κεηξήζεσλ(δηαθξηβσκέλσλ), αλαιύζεσλ θαη δνθηκώλ, ηελ εκπεηξία πηζηνπνηήζεσλ θεληξηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ΙΑ θαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό.
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Δθηέιεζε
δνθηκήο
-ΝΑΙ: √
-ΌΥΙ:O

Πξνδηαγξαθή

D.15

πγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ

NAI

NAI

C.3.11

12.6.10

2

D.16

Πνηφηεηα ηαηξηθνχ π. αέξα πνπ
παξάγεηαη απφ ζπζηήκαηα
ηξνθνδνζίαο κε αεξνζπκπηεζηέο

NAI

NAI

C.3.12

12.6.11

3

D.17

Πνηφηεηα π. αέξα γηα ρξήζε ηαηξηθψλ
εξγαιείσλ πνπ παξάγεηαη απφ
ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο κε
αεξνζπκπηεζηέο

NAI

NAI

C.3.12

12.6.12

4

D.21.1

NAI

NAI

C.3.16

12.6.16

5

D.21.3

NAI

NAI

C.3.16

12.6.16

α/α Φόξκα

1

Αλαγλψξηζε ηαηξηθνχ αεξίνπ κε ρξήζε
αλαιπηή νμπγφλνπ
Αλαγλψξηζε ηαηξηθνχ αεξίνπ κε ρξήζε
αλαιπηή αεξίνπ

[3]
Απνηέιεζκα
δνθηκήο
-Eπηηπρεο(Δ)
-Δπαλέιεγρνο( R)

Αληίζηνηρα νη δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνύληαη νη δνθηκέο,

Ηκεξνκελία
νινθιήξσζεο
δνθηκώλ θαη
δηαδηθαζηώλ

Πεξηγξαθή δνθηκήο

[1]
Απαίηεζε
δνθηκήο
-ΝΑΙ:Ν
-ΌΥΙ:Ο

Γηαδηθαζία

Οη δνθηκέο θαη νη κεηξήζεηο γίλνληαη είηε ζε ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο (θαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε
γίλνληαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ – αλαβάζκηζή ηνπο γηα λα είλαη ζύκθσλα κε ηα
Δπξσπατθά πξόηππα ISO 7396-1 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο) είηε ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο θαη πηζηνπνηνύληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ηεο
εγθαηάζηαζεο – θόξκεο δνθηκώλ ζεηξά D. Οη δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνύληαη νη δνθηκέο,
πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα γίλνληαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Ιαηξηθώλ
Αεξίσλ θαη πξηλ από ηελ παξάδνζε ηεο πξνο ρξήζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία, πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα C
ηνπ πξνηύπνπ ISO 7396-1, ελώ νη αληίζηνηρεο θόξκεο δνθηκώλ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ
πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα D ηνπ πξνηύπνπ ISO 7396-1 θαη παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή πίλαθα
αθνινύζσο:

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ

παξαγόκελνπ νμπγόλνπ από ζπζηήκαηα παξαγσγήο κε ρξήζε γελλεηξηώλ παξαγσγήο νμπγόλνπ,
πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Δ ηνπ πξνηύπνπ ISO 10083:2006.

Μεηά από θάζε δνθηκή ζπκπιεξώλνληαη ηα αληίζηνηρα έληππα δνθηκώλ ηεο ζεηξάο D θαη Δ γηα ηα νπνία
ππάξρεη απαίηεζε όπσο νξίδεη ν θαλνληζκόο ISO7396-1 θαη ISO 10083:2006. ηελ πεξίπησζε πνπ
ηθαλνπνηνύληαη όιεο νη πξνθαζνξηζκέλεο δνθηκέο εθδίδεηαη ε αληίζηνηρε δήισζε ζπκκόξθσζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο γίλεηαη δηόξζσζε ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ θαη επαλέιεγρνο.
[1]

Απαίηεζε, αηηηνινγείηαη θάζε θνξά ιακβάλνληαο ππόςε ηα αθόινπζα:
1. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο έξγνπ
2. αληηθείκελν - θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
3. Απαηηήζεηο πειάηε

[2]

Δθηέιεζε, πνηεο δνθηκέο εθηειέζηεθαλ κε βάζε ην [1]

[3]

Απνηέιεζκα δνθηκήο, επηηπρήο ή όρη (επαλέιεγρνο)

ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ EΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΔΠΙΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑΝΟΜΗ
Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο:
- Γεηγκαηνιεπηηθή κέηξεζε πεξηεθηηθόηεηαο ειαίνπ θαη πεξηεθηηθόηεηαο πδξαηκώλ ζε ιήςεηο θαη ζεκεία
δηέιεπζεο ηνπ δηθηύνπ παξαγόκελνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζε κε επηζπκεηέο πξνζκίμεηο
- Έιεγρνο ησλ ππόινηπσλ ζηνηρείσλ πξόζκημεο ζην θέληξν παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα ζύκθσλα κε EN
ISO 7396 θαη Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία.
- Μέηξεζε πνηόηεηαο παξαγόκελνπ νμπγόλνπ ζην θέληξν παξαγσγήο νμπγόλνπ.
- ύληαμε ηερληθήο έθζεζεο θαη αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ.
-ε πεξίπησζε επξεκάησλ άλσ ησλ απνδεθηώλ νξίσλ δηεξεύλεζε θαη ππνβνιή ηερληθώλ πξνηάζεσλ γηα ηε
βέιηηζηε απνθαηάζηαζε ησλ εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ.

