
ΘΕΜΑ : Προμικεια χειρουργικοφ φωτιςτικοφ για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία -χειρουργικό 

 

Προμικεια και τθν εγκατάςταςθ ςκιαλυτικισ λυχνίασ χειρουργικοφ τφπουμε βραχίονα για τισ ανάγκεσ του 

χειρουργικοφ ιατρείου των ΤΕΙ του Κτθρίου Γ. Γεννθματάσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν «Ο Άγιοσ 

Ανδρζασ». 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο λαμπτιρασ να είναι του καταςκευαςτικοφ οίκου Surgiris(μοντζλοX1)από τον οποίο το νοςοκομείο ζχει 

προμθκευτεί τισ χειρουργικζσ λυχνίεστου. Με αυτό τον τρόπο κα εξαςφαλιςτεί θ εναλλαξιμότθτατων 

ανταλλακτικϊν(τροφοδοτικά / χειριςτιρια) μεταξφ των λυχνιϊν. 

 

Ο χειρουργικόσ λαμπτιρασ κα είναι τεχνολογίασ LED με διπλό βραχίονα οροφισ εφρουσ εργαςίασ 

1750mm. Θα διακζτει πολυεςτιακζσ δζςμεσ φωτόσ Led, ρυκμιηόμενο φωτιςμό ςτο εφροσ των 50.000 - 

100.000 Lux, κερμοκραςία χρϊματοσ4000 Κ και δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ τουλάχιςτον 90%(Ra>= 90). 

Θα ζχει θλεκτρονικά ρυκμιηόμενθ διάμετρο φωτεινοφ πεδίου (χωρίσ κινοφμενα μθχανικά μζρθ). Θα 

διακζτει φωτιηόμενο πεδίο d10 με διάμετρο 33cm και φωτεινότθτα ςτο κζντρο 100.000Lux, όπωσ επίςθσ  

καιφωτιηόμενο πεδίο d50 με διάμετρο 17cm και φωτεινότθτα ςτο κζντρο 100.000Lux. Το βάκοσ 

ομοιογενοφσ φωτιςμοφ χωρίσ να απαιτείται επανεςτίαςθκα είναι (ςτα 60% Ec) L1+L2=119cm. Θα διακζτει 

ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου LED (CCL, APM το οποίο προςτατεφει και διαςφαλίηει ςτακερι 

φωτεινι απόδοςθ των λυχνιϊν ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ). Η διάρκεια ηωισ των  Ledκα είναι >= 

60.000h. Η μζγιςτθ θλεκτρικι ιςχφστθσ λυχνίασ κα είναι 75W.Στο εξοπλιςμό τθσ λυχνίασ να 

περιλαμβάνονται δφο (2)αποςτειροφμενεσ, αποςπϊμενεσ χειρολαβζσ και όλοι οι βραχίονεσ και τα 

εξαρτιματά τουσ για τθν ςυνολικι εγκατάςταςθ. Οιβραχίονεσ να μθν προκαλοφν κατά τθν χριςθ τουσ, με 

κανζνα τρόπο, όχλθςθ και να τοποκετθκοφν ςε φψοσ κατάλλθλο για τθν μζγιςτθ λειτουργικότθτα και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων, με τθν υπόδειξθ και τθν επίβλεψθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Οι βραχίονεσ και 

τα εξαρτιματα τθσ προςάρτθςθσ (βάςεισ κλπ) να τοποκετθκοφν με τθ μζγιςτθ προςοχι και ςε τζτοιο 

ςθμείο ςτθν οροφι κατάλλθλο και ανκεκτικό ςτο βάροσ και τθ χριςθ του ςυςτιματοσ. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Το ςυνολικό ςφςτθμα να ζχει πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ που εγγυϊνται τθν 

αςφαλι λειτουργία του κάκε προϊόντοσ, πιςτοποιθτικό CE κλπ. 

 Το ςφςτθμα να ζχει ςχεδιαςμό ςφμφωνο με τα διεκνι πρότυπα αςφάλειασ και θλεκτρομαγνθτικισ 

ςυμβατότθτασ (EMC). 

 Οι θλεκτρολογικζσ και λοιπζσ εργαςίεσ να πλθροφν τα διεκνι και εγχϊρια πρότυπα(ΕΛΟΤ 384 κλπ) 

και να είναι ςφμφωνεσ με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία.  



 Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται απ' όλα τα τεχνικά φυλλάδια και ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει 

θ ςυμφωνία των χαρακτθριςτικϊν του προςφερόμενου ςυςτιματοσ με τθν παροφςα τεχνικι 

περιγραφι. 

 Στθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ να περιλαμβάνεται θ καταςκευι του δικτφου καλωδιϊςεων, θ 

τοποκζτθςθ, θ ςυνδεςμολογία των υλικϊν, οι δοκιμζσ, οι ρυκμίςεισ, θ εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ (ςτθν παραμετροποίθςθ, ςυντιρθςθ και χριςθ) και θ παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε 

πλιρθ και καλι λειτουργία.  

 Ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν κα πρζπει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 

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

αςκενϊν και γενικά όλων των διερχόμενων ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Επίςθσ, πρζπει να 

μεριμνιςει για τθ μθ πρόκλθςθ ςπινκιρων, φωτιάσ, διαρροϊν νεροφ, αποχετεφςεων και ιατρικϊν 

αερίων, απροειδοποίθτων διακοπϊν θλεκτροδότθςθσ τόςο ςτουσ χϊρουσ που κα εκτελεςτοφν οι 

εργαςίεσ όςο και ςε άλλουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τυχόν 

τρυπιματα ι ςκαψίματα που μπορεί να απαιτθκοφν,ςτο δάπεδο, ςτθν οροφι, ςτουσ τοίχουσ, ςε 

κουφϊματα και άλλα δομικά ςτοιχεία, να πραγματοποιθκοφν μετά από επιτόπιο ζλεγχο και 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του ΓΝΠ για τθν αποφυγι βλαβϊν ςτο κτιριο ι ςε 

άλλεσ εγκαταςτάςεισ. Για όςεσ φκορζσ ςε δομικά ςτοιχεία(πατϊματα, τοίχουσ, κουφϊματα, 

ψευδοροφζσ κ.α.) ι και ςε θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και δίκτυα προκφψουν κατά τθν 

εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, να ενθμερωκεί άμεςα θ Τεχνικι Υπθρεςία από τον 

Ανάδοχο για να τισ ελζγξει. Οι φκορζσ αυτζσ, είτε επθρεάηουν τθν ςτατικι επάρκεια και τθν 

αςφάλεια των κτθρίων είτε τθν λειτουργία εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων, κα πρζπει να 

αποκαταςτακοφν πλιρωσ και άμεςα, με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου, από ειδικευμζνο 

προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ λφςεισ (με επιςκευι, χρωματιςμό, αντικατάςταςθ κ.α. 

εργαςίεσ) και υλικά. Επίςθσ, με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου να αποκαταςτακοφν άμεςα 

όποιεσ ηθμιζσ μπορεί να προκλθκοφν ςε γειτονικοφσ χϊρουσ, λόγω των προαναφερκζντων βλαβϊν 

ι και διαρροϊν, διακοπϊν παροχισ φδρευςθσ, θλεκτρικισ ενζργειασ κ.ά.. Όλεσ οι οπζσ ςε δομικά 

ςτοιχεία, όπωσ τοίχοι, πατϊματα, οροφζσ, πόρτεσ, παράκυρα, πρζπει να ςφραγίηονται πλιρωσ, 

αμφίπλευρα και με τα κατάλλθλα υλικά για να εξαςφαλιςτεί θ ςτεγανότθτα και θ διατιρθςθ του 

προβλεπόμενου από τθν Νομοκεςία, βακμοφ προςταςίασ από τθν μετάδοςθ φωτιάσ και καπνοφ 

από και προσ γειτονικοφσ χϊρουσ. 

 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κεωριςει ότι οι παρακείμενοι χϊροι κα είναι ςε πλιρθ λειτουργία. 

Απαιτείται πλιρθσ απομόνωςθ των χϊρων εργαςίασ και λιψθ μζτρων για μθ εκπομπι κορφβου, 

ςκόνθσ, οςμϊν κλπ. Σε περίπτωςθ που οι εργαςίεσ προκαλοφν ςθμαντικι όχλθςθ και αρνθτικι 

επίδραςθ ςτθ λειτουργία ιατρικϊν, νοςθλευτικϊν κ.α. εργαςιϊν του Νοςοκομείου, θ Τεχνικι 

Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διακόψει προςωρινά τισ εργαςίεσ μζχρισ ότου δεν εμποδίηονται οι 

λειτουργίεσ του Νοςοκομείου ι να κακορίςει άλλεσ ϊρεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 



 Απαιτείται θ άμεςθ απομάκρυνςθ τυχόν μπαηϊν και αχριςτων υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υλικϊν 

ςυςκευαςίασ από τουσ χϊρουσ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του 

Νοςοκομείου (ςυμπεριλαμβανομζνου και του προαφλιου χϊρου). Τα υλικά αυτά να απορριφκοφν 

από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ παρακάτω παραγράφου «Υποχρεϊςεισ κατά τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν – Παραλαβι». 

 Οι όποιεσ επεμβάςεισ, επιςκευζσ ι προςκικεσ γίνουν ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ (δομικά 

ςτοιχεία και θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ), να πλθροφν και τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ 

Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ. 

 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ πραγματοποιικθκαν οι εργαςίεσ 

κακαροφσ και λειτουργικοφσ.Να απομακρυνκοφν άμεςα τα άχρθςτα υλικά και υλικά ςυςκευαςίασςε 

χϊρουσ απόρριψθσ που κα υποδείξει το Νοςοκομείο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τοποκετιςει: 

-- τα άχρθςτα υλικά ςυςκευαςίασ ςτουσ εξωτερικοφσ μπλε κάδουσ ανακφκλωςθσ 

-- τα μθ ανακυκλϊςιμα ςκουπίδια ςτουσ κοινοφσ πράςινουσ ι κίτρινουσ κάδουσ ςκουπιδιϊν 

-- τα μπάηα και τα άχρθςτα υλικά και εξοπλιςμόσ ςε κατάλλθλουσ κάδουσ με δικι του χρζωςθ 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, αμζςωσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν, να εκπαιδεφςει τα άτομα 

του προςωπικοφ, που κα του υποδείξει το νοςοκομείο κακϊσ και τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίαστου ΓΝΠ για τθ λειτουργία του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο λαμπτιρασ κα ζχει πιςτοποιθτικό CE.Θα πλθροί όλα τα ςχετικά πρότυπα και τθν ελλθνικι νομοκεςία.  

 

Ο Ανάδοχοσ να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ και 

διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ. 

 

Ο Ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ISOEN 9001:2015 καιEN 13485:2016 

 

Η δαπάνθ αφορά τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν, τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και 

απομάκρυνςθσ των αχριςτων από τουσ χϊρουσ, κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν 

παράδοςθ του ςυςτιματοσ χειρουργικοφ φωτιςμοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 



Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει γνϊςθ των εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου ςτισ οποίεσ κα 

πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ με επιτόπου επίςκεψθ ςτουσ χϊρουσ και να προβεί 

ςτισ απαραίτθτεσ ςυνεννοιςεισ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία για τον τρόπο εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων 

εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ να λάβει γνϊςθ των 

χαρακτθριςτικϊν των χϊρων που κα τοποκετθκεί το περιγραφόμενο ςφςτθμα, κακϊσ και των κζςεων των 

θλεκτρολογικϊν πινάκων κλπ.Να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ θ βεβαίωςθ ότι ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ ζλαβε πλιρθ και καλι γνϊςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα ακολουκιςει πιςτά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου του εξοπλιςμοφ ωσ προσ το 

είδοσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν παράδοςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

Ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ να κατακζςει τουλάχιςτον μία βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ αντίςτοιχθσ 

εγκατάςταςθσ. 

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

νοςοκομείουκαι να ολοκλθρωκοφν ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ τουσ με 

τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθ λειτουργία του νοςοκομείου, και το πολφ εντόσ 

τριϊν θμερϊν, καινα ξεκινιςουν το αργότερο ςε χρονικό διάςτθμα δφο εβδομάδων από τθν εντολι του 

νοςοκομείου. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν να παραδοκοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου δελτίο αποςτολισ 

των υλικϊν, πρωτότυπο δελτίο εργαςιϊν υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο Τεχνικό του Αναδόχου και 

τον υπεφκυνο Τεχνικό τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, θ θμερομθνία του οποίου να ςθματοδοτεί το χρονικό 

ςθμείο ζναρξθσ τθσ εγγφθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και εγχειρίδια εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ του. 

 

 

υνολικόεκτιμώμενο κόςτοσ:8000€ (οκτώ χιλιάδεσ ευρώ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 


