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ΘΕΜΑ : Πάγκοσ εργαςίασ για το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο τθσ πλαςτικισ χειρουργικισ 

του Γ.Ν. Πατρϊν “Ο Άγιοσ Ανδρζασ” 
 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ και εκτίμθςθ προχπολογιςμοφ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ 

“πάγκου εργαςίασ για το τακτικό εξωτερικό ιατρείο τθσ πλαςτικισ χειρουργικισ του Γ.Ν. Πατρϊν Ο 

Άγιοσ Άνδρεασ”. 

Πρόκειται για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ πάγκου κατάλλθλων για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ 

λειτουργία του ςυγκεκριμζνου τακτικοφ εργαςτθρίου, κακϊσ ο υπάρχων δεν είναι ςε κακόλου καλι 

κατάςταςθ και υπάρχει κίνδυνοσ μολφνςεων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η δαπάνθ να περιλαμβάνει όλα τα υλικά, τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ των πάγκων, κακϊσ και τθν 

απομάκρυνςθ αχριςτων και γενικά ό,τι μερεμετίςματα απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εργαςίασ. 

Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν ςε προςυμφωνθμζνο χρόνο με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του 

νοςοκομείου και με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθ δθμιουργείται πρόβλθμα τόςο ςτθ διζλευςθ των 

διερχομζνων (εργαηομζνων, αςκενϊν και επιςκεπτϊν) όςο και ςτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων. 

Όλεσ οι διαςτάςεισ που αναφζρονται παρακάτω είναι προςεγγιςτικζσ και θα πρζπει οι ακριβείσ 

μετρήςεισ να γίνουν από τον Ανάδοχο. Οι τελικζσ διαςτάςεισ του πάγκου και των εξαρτημάτων 

τουσ θα δοθοφν ςτον Ανάδοχο κατόπιν ςυνεννόηςησ με την Σεχνική Τπηρεςία και τουσ γιατροφσ 

του ιατρείου. Επιπλζον το χρϊμα καταςκευισ κα αποφαςιςτεί ςε ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο του 

εργαςτθρίου. 

Ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει πλιρθ και καλι γνϊςθ τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ πριν τθν κατάκεςθ τθσ Προςφοράσ του. Να κατατεκεί ξεχωριςτι Τεχνικι και Οικονομικι 

Προςφορά. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ, με ποινι αποκλειςμοφ, είναι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να είναι 

εξειδικευμζνθ εταιρεία ςτθν καταςκευι εργαςτθριακϊν πάγκων. Η εξειδίκευςθ αυτι κα 

τεκμθριϊνεται αποκλειςτικά με: 

 ISO 9001 για καταςκευι, εμπορία και τοποκζτθςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ 

 Κατάκεςθ πιςτοποιθτικϊν CE, βάςει των ΕΝ13150:2001 (αποκθκευτικοί χϊροι εργαςτθρίων) 

και ΕΝ14727:2005 (εργαςτθριακά ζπιπλα), ςφμφωνα με τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

Επιπλζον, θ κάκε εταιρεία κα πρζπει να υποβάλλει το προφίλ τθσ, κακϊσ και πελατολόγιο τθσ. Θα 

πρζπει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδεικνφει τθν εμπειρία του ςε ςχετικζσ εργαςίεσ και να 

κατακζςει τουλάχιςτον δφο (2) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςε αντικείμενο παρόμοιο με 

το ςυγκεκριμζνο ζργο ςε νοςθλευτικά ιδρφματα. Να κατατεκεί υποχρεωτικά πιςτοποιθτικό του 

υλικοφ που κα τοποκετθκεί ωσ επιφάνεια του εργαςτθριακοφ πάγκου όςον αφορά ςτον 
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αντιμικροβιακό του χαρακτιρα (τεχνικά χαρακτθριςτικά του υλικοφ). Επιπλζον, ςτθν Τεχνικι 

Προςφορά να αναφζρεται το χρονοδιάγραμμα και τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν γενικά. 

Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν κατά το δυνατόν με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν κα πρζπει να λάβει όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα αςφάλειασ για τθν προςταςία των εργαηόμενων του, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, των 

αςκενϊν και γενικά όλων των διερχόμενων ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Μετά το πζρασ του ζργου, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τον χϊρο κακαρό και το 

ζργο ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

Ο Ανάδοχοσ να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ καταςκευισ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ και 

επάρκεια ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ. Στθν εγγφθςθ να περιλαμβάνεται θ δωρεάν 

προμικεια και αντικατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ ι μθ αναλϊςιμου εξαρτιματοσ υποςτεί ηθμιά, 

που όμωσ δεν προζκυψε από ελλειπι ςυντιρθςθ, κακι χριςθ ι βανδαλιςμό. 

Εκτίμθςθ κόςτουσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του εργαςτθριακοφ πάγκου5.500,00€ (πζντε 

χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 Οι διαςτάςεισ που αναγράφονται είναι ενδεικτικζσ. Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να 

μεταβεί ςτουσ εκάςτοτε χϊρουσ, να λάβει γνϊςθ αυτϊν και να επιμετριςει. 

 Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ να κακαρίςει τον χϊρο από άχρθςτα, μπάηα ι 

επιπλζον ςκουπίδια και να υλοποιιςει τυχόν μερεμετίςματα που απαιτοφνται. Επιπλζον, με 

το πζρασ των εργαςιϊν να παραδοκοφν τα πιςτοποιθτικά καταςκευισ των πάγκωνςτθν 

Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου. 

 Τα προςφερόμενα είδθ να είναι βιομθχανικισ καταςκευισ, όχι ιδιοκαταςκευζσ, κατάλλθλα 

για νοςοκομειακι χριςθ. 

 Το κάκε ςυγκρότθμα πάγκου – ντουλάπια να είναι πακτωμζνο – ςτθριγμζνο ςτον τοίχο. Να 

υπάρχει κενό, περίπου 150mm μεταξφ του εδάφουσ και των ντουλαπιϊν προκειμζνου να 

γίνεται εφκολα ο κακαριςμόσ. Ο πάγκοσ να διακζτει πλάτθ. 

 Το χρϊμα του πάγκου (επιφάνεια, ερμάρια, ράφια κ.λπ.) και οι χειρολαβζσ να είναι 

επιλογισ του νοςοκομείου. 

 Η όλθ καταςκευι να είναι υψθλισ αντοχισ ςε μθχανικι καταπόνθςθ, ϊςτε να απορροφά τισ 

προςκροφςεισ. 

 Τα απαραίτθτα τμιματα που κα αποτελοφν τουσ εργαςτθριακοφσ πάγκουσ να είναι τα 

ακόλουκα: 

Α. Μεταλλικό πλαίςιο ςτήριξησ 



 3 

Ο πάγκοσ να ςτθρίηεται βαςικά ςε μεταλλικό ςκελετόαπό δοκοφσ χάλυβα διαςτάςεων 40x40x2 mm 

περίπου. Ο ςκελετόσ να είναι βαμμζνοσμε εποξικι βαφι. 

Β. Επιφάνεια εργαςίασ 

Η επιφάνεια εργαςίασ των εργαςτθριακϊν πάγκων να είναι από ακρυλικό πολυμερζσ. Πρόκειται για 

υλικό ςυμπαγζσ, μθ πορϊδεσ, ομοιογενζσ με αντιβακτθριακζσ προςμίξεισ, μθ τοξικό, άφλεκτο, με 

αντοχι ςε χθμικά διαλφματα που να πλθροί τισ αντίςτοιχεσ διεκνείσ προδιαγραφζσ. Το υλικό κα 

πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνεται ςε όποιο μικοσ ι ςχιμα χωρίσ αρμοφσ και να είναι 

εφκολο ςτο κακάριςμα. Το υλικό αυτό κα επικαλφψει τον κάκε εργαςτθριακό πάγκο, ενϊ κα διακζτει 

πλάτθ φψουσ 10cm και ρίχτι 5.5cm περίπου. Με τθν Τεχνικι Προςφορά τθσ, θ κάκε εταιρεία να 

κατακζςει πιςτοποιθτικό του προςφερόμενου υλικοφ και πίνακα με τισ τεχνικζσ του ιδιότθτεσ. 

Γ. Ερμάρια 

Όπου προςδιορίηεται ερμάριο κάτω από τον εργαςτθριακό πάγκο, πρόκειται για ερμάρια από φφλλα 

μελαμίνθσ πάχουσ 18mm. Όλα τα ερμάρια να αναρτϊνται ςτο μεταλλικό ςκελετό του πάγκου, ενϊ 

κάτω από αυτά κα υπάρχει μεταλλικι δοκόσ κατά μικοσ του πάγκου. Σκαριφιματα των κατόψεων 

και όψεων των πάγκων των εργαςτθρίων παρουςιάηονται παρακάτω. 

Τα φφλλα να τεμαχίηονται ςτισ ακριβείσ διαςτάςεισ και αφοφ τοποκετθκοφν περικϊρια αδιάβροχα 

από ABS πάχουσ 0.45-2mm να διαμορφϊνονται ςε ερμάρια. Ο ςκελετόσ κάκε μονάδασ να 

καταςκευάηεται από μελαμίνθ 18mm και θ πλάτθ τθσ να είναι χωνευτι από μελαμίνθ 8mm. 

Όπου προςδιορίηονται ςυρτάρια, να ζχουν πλευρζσ από μελαμίνθ 18mm με περικϊρια 0.45mm και 

πάτο χωνευτό από μελαμίνθ 8mm. Οι πλευρζσ των ερμαρίων να είναι τρυπθμζνεσ κατά το ςφςτθμα 

32 και θ τοποκζτθςθ ραφιϊν να γίνεται ςε όποιο επικυμθτό φψοσ. Τα πορτάκια μπορεί να είναι από 

νοβοπάν με αμφίπλευρα φορμάικα και ςόκοροPCV. 

Όλεσ οι διαςτάςεισ που αναφζρονται είναι προςεγγιςτικζσ. Οι ακριβείσ διαςτάςεισ των ερμαρίων, 

κακϊσ και το είδοσ των ερμαρίων (ερμάριο με ζνα πορτόφυλλο, ερμάριο με τζςςερα ςυρτάρια, 

διπλό ερμάριο με δυο πορτόφυλλα) κα μετρθκοφν από τον Aνάδοχο ςτθ φάςθ τθσ καταςκευισ των 

πάγκων. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι τα μονά ερμάρια (είτε με ςυρτάρια είτε με πορτόφυλλο) να 

ζχουν μικοσ 55cm περίπου, ενϊ τα διπλά ερμάρια να ζχουν μικοσ περίπου 90cm. 

Τα ερμάρια, όπου απαιτείται, να ζχουν ζνα εςωτερικό ράφι ρυκμιηόμενο κατά φψοσ. 

Οι μεντεςζδεσ που ςτθρίηονται τα πορτόφυλλα, να είναι τοποκετθμζνοι με ειδικά παρεμβφςματα 

για άριςτθ αντοχι ςτισ καταπονιςεισ και να ζχουν άνοιγμα 110ο. Τα ςυρτάρια να κυλοφν ςε εποξικά 

βαμμζνουσ οδθγοφσ με ειδικζσ ρόδεσ για άριςτθ κφλιςθ και να διακζτουν ειδικό ςφςτθμα για άμεςο 

κλείςιμο 7cm πριν το τζλοσ, ϊςτε ποτζ να μθν μζνουν ανοικτά και επικίνδυνα για τον χριςτθ. 

Δ. Περιγραφή πάγκων 

Όπωσ προαναφζραμε, οι τελικζσ διαςτάςεισ, ο χρωματιςμόσ, το είδοσ των χειρολαβϊν και άλλα 

ςτοιχεία κα οριςτικοποιθκοφν μετά από μετριςεισ και καταγραφζσ που κα γίνουν από τον Ανάδοχο 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία και τουσ υπεφκυνουσ των εργαςτθρίων. 
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ΠΑΓΚΟ Α (κάτω πάγκοσ): Μικοσ: 3.80m 

Πλάτοσ: 0.60m 

Ολικό φψοσ: 0.90m (από το ζδαφοσ) 

Ο πάγκοσ αυτόσ να διακζτει νεροχφτθ με μία μεγάλθ γοφρνα 

Διαμόρφωςθ: Δίφυλλο ντουλάπι κάτω από το νεροχφτθ με μία 

γοφρνα (διαςτάςεισ γοφρνασ700x500x200mm – 

μικοσxπλάτοσxβάκοσ περίπου και διαςτάςεισ ντουλαπιοφ 900x800 

mm – μικοσxφψοσ) 

ΠΑΓΚΟ Β (πάνω πάγκοσ): Μικοσ: 2.00m 

Πλάτοσ: 0.40m 

Ολικό φψοσ: 0.60m 

Διαμόρφωςθ: Ζνα δίφυλλο ντουλάπι με εςωτερικό ράφι 

(διαςτάςεων 900x600x400mm - μικοσxφψοσxβάκοσ), ζνα 

μονόφυλλο ντουλάπι με εςωτερικό ράφι (διαςτάςεων 

550x600x400mm - μικοσxφψοσxβάκοσ) κι ζνα τμιμα ανοιχτό με 

ράφι. (διαςτάςεων 550x600x400mm - μικοσxφψοσxβάκοσ) 

Ενδεικτικό ςκαρίφθμα των πάγκων φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

 

Εικόνα 1. Πάγκοσ τακτικοφ ιατρείου πλαςτικήσ χειρουργικήσ με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ενδεικτικι εκτίμθςθ κόςτουσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ των πάγκων: 
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5.500,00€ (πζντε χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 

 


