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ΘΕΜΑ : Προμικεια και τοποκζτθςθ διαχωριςτικϊν απομόνωςθσ κλινϊνγια τισ θμεριςιεσ 
νοςθλείεσ ρευματολογικοφ και νευρολογικοφ τμιματοσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σα διαχωριςτικάαπομόνωςθσ κλινϊν να αποτελοφνται από φφαςμα απομόνωςθσ (κουρτίνα), το οποίο να 

είναι ςυρόμενο πάνω ςε οδθγό. 

 Η τοποκζτθςθ των διαχωριςτικϊν να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν περιγραφι που ακολουκεί. 

 

 

Χώρος Μζγεθος Σεμάχια 

Ρευματολογικό 
2,40(Μ) x 1,55 (Π) x 2,45(Τ) 7 

2,40(Μ) x 1,45 (Π) x 2,45(Τ) 1 

Νευρολογικό 2,40(Μ) x 1,45 (Π) x 2,45(Τ) 1 

Πίνακας 1. Διαχωριστικά κλινών για τις ημερήσιες νοσηλείες 

 

Οδηγοί  

o Οι οδθγοί κα ςτθριχκοφν ςτθν οροφι του χϊρου, με ειδικοφ τφπου μεταλλικζσ ράβδουσ 

ανάρτθςθσαλουμινίου (περίπου 30cm). Επιπλζον οι οδθγοί κα πρζπει να ςτθριχκοφν ςτον τοίχο με 

κατάλλθλα ςτθρίγματα τοίχου, όπου εφάπτεται ςτον τοίχο. 

o Η απόςταςθ από τθν οροφι δθλαδι μζχρι τον οδθγό να είναι περίπου 30 - 35cm.  

o Οι οδθγοί να είναι αλουμινίου, βαμμζνοι με θλεκτροςτατικι βαφι, ενιαίοι με το απαιτοφμενο 

κουρμπάριςμα ςτισ 90°, ϊςτε κάκε φφλλο - κουρτίνα να μπορεί να ςφρεται ομαλά ςε οποιαδιποτε 

πλευρά του οδθγοφ. τα άκρα των οδθγϊν να τοποκετθκοφν τα απαιτοφμενα stop. 

o Μαηί με το ςφςτθμα κρζμαςθσ των κουρτινϊν να παρζχονται όλα τα παρελκόμενα υλικά για τθν 

τοποκζτθςθ του μθχανιςμοφ και των κουρτινϊν.  

     



 2/2 

Κουρτίνα 

o Η κουρτίνα να είναι από ειδικό βραδυφλεγζσ φφαςμα, αντιβακτθριδιακό /αντιμυκθτιακό, αντιςτατικό, 

πλενόμενο και απολυμενόμενο υλικό. Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.  

o Σο φφαςμα να ζχει βάροσ τουλάχιςτον 140g/m². 

o Σο φψοσ τθσ κουρτίνασ να είναι ενδεικτικά 2,40 – 2,45m, δθλαδι περίπου 0,35 – 0,40cmαπό το 

δάπεδο. 

o Σο πλάτοσ του φφλλου του υφάςματοσ να υπολογιςτεί με αφξθςθ τουλάχιςτον 20% από το μικοσ του 

αντίςτοιχου οδθγοφ. Σο φφαςμα κα φζρει ραφζσ μόνο περιμετρικά. 

o Σο χρϊμα κα αποφαςιςτεί κατόπιν επικοινωνίασ με τα τμιματα, μετά τθν επίδειξθ χρωματολόγιο. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι να κατακζςουν ξεχωριςτά οικονομικι και τεχνικι προςφορά. 

 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι, να λάβουν πλιρθ και καλι γνϊςθ του ζργου, προτοφ κατακζςουν τθν 

προςφορά τουσ. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν 

προςφορά τουσ, βεβαίωςθ ότι ζλαβαν πλιρθ και καλι γνϊςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και των 

χϊρων τοποκζτθςθσ των διαχωριςτικϊν απομόνωςθσ κλινϊν, υπογεγραμμζνθ από τον υποδ/ντι 

τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ ι τθν πρ/νθ του τεχνικοφ τμιματοσ. 

 Οι υποψιφιοι, κατά τθν ςφνταξθ των προςφορϊν τουσ, οφείλουν να ακολουκιςουν τθ δομι, τθ 

ςειρά, τθν αρίκμθςθ και τθν ορολογία των ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ϊςτε να είναι 

ευκολότερθ, αποτελεςματικότερθ και ταχφτερθ τόςο θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν όςο και θ 

παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν από τισ ςχετικζσ επιτροπζσ.  

 Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να μεταβεί ςτουσ χϊρουσ και τισ 

εγκαταςτάςεισ, που κα υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ και ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο του χϊρου 

οφείλει: 

o Να επιμετριςει και να καταγράψει τισ ακριβείσ διαςτάςεισ και τισ κζςεισ των διαχωριςτικϊν. 

o Να καταγράψει από το προςωπικό των τμθμάτων τυχόν επιλογζσ που αφοροφν 

ειδικάχαρακτθριςτικά όπωσ π.χ. αποχρϊςεισ, εργονομικζσ και λειτουργικζσ ιδιαιτερότθτεσ κ.α. 

o Να παρατθριςει τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ αςφαλείασ και λειτουργίασ που επικρατοφν εντόσκαι 

πζριξ των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ. 

 Οι υποψιφιοι πρζπει να δεςμευτοφν με υπεφκυνθ διλωςθ,πωσο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ 

πλθροίτισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι περιγραφι. 

 Να υπάρχει δυνατότθτα παροχισ ανταλλακτικϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ για τουλάχιςτον 5 ζτθ. 

 Σα μζρθ να φζρουν ςιμανςθ CE. 
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 Η καταςκευαςτικι εταιρεία να διακζτει ISO 9001:2015, ISO14001:2015.Να κατατεκοφν τα 

πιςτοποιθτικά. 

 Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά βραδυφλεγοφσ δράςθσ των υφαςμάτων. 

 Σα υφάςματα να φζρουν ζγκριςθ OEKO - TEX και ISO 20743:2013, για τθν αντιβακτθριδιακι τουσ 

δράςθ.  

 Έναρξθ εργαςιϊν το αργότερο εντόσ δζκα (10)θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ςφμβαςθσ - 

ανάλθψθσ εργαςιϊν από το Γ. Ν. Πατρϊν και ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και παράδοςθ, ςτο χϊρο 

του νοςοκομείου, ςε πλιρθ και καλι λειτουργία το αργότερο εντόσ δζκα(10) θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν ζναρξι τουσ (ςυνεχόμενεσ). 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τυχόν διατριςεισ ι ςκαψίματα που μπορεί να απαιτθκοφν,ςτο 

δάπεδο, ςτθν οροφι, ςτουσ τοίχουσ, ςε κουφϊματα κ.α. δομικά ςτοιχεία, να πραγματοποιθκοφν 

μόνο μετά από επιτόπιο ζλεγχο και ςυνεννόθςθ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία του ΓΝΠ για τθν 

αποφυγιβλαβϊν ςτο κτίριο ι ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ. Για όςεσ φκορζσ ςε δομικά ςτοιχεία 

(πατϊματα,τοίχουσ, κουφϊματα, ψευδοροφζσ κ.α.) ι και ςε θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 

και δίκτυαπροκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, να ενθμερωκεί άμεςα θ 

τεχνικιυπθρεςία από τον Ανάδοχο για να τισ ελζγξει. Οι φκορζσ οι οποίεσ είτε επθρεάηουν τθν 

ςτατικιεπάρκεια και τθν αςφάλεια των κτιρίων είτε τθν λειτουργία εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων, 

νααποκαταςτακοφν πλιρωσ και άμεςα, με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου, από 

ειδικευμζνοπροςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ λφςεισ (με επιςκευι, χρωματιςμό, 

αντικατάςταςθ κ.α.)εργαςίεσ και υλικά. Επίςθσ, με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου να 

αποκαταςτακοφν άμεςα όποιεσηθμιζσ μπορεί να προκλθκοφν ςε γειτονικοφσ χϊρουσ, λόγω των 

προαναφερκζντων βλαβϊν ι καιδιαρροϊν, διακοπϊν παροχισ φδρευςθσ, θλεκτρικισ ενζργειασ 

κ.α. 

 Όλεσ οι οπζσ ςε δομικάςτοιχεία, όπωσ τοίχοι, πατϊματα, οροφζσ, πόρτεσ, παράκυρα, πρζπει να 

ςφραγίηονται πλιρωσ,αμφίπλευρα και με τα κατάλλθλα υλικά για να εξαςφαλιςτεί θ ςτεγανότθτα 

και θ διατιρθςθ τουπροβλεπόμενου από τθν Νομοκεςία, βακμοφ προςταςίασ από τθν μετάδοςθ 

φωτιάσ και καπνοφαπό 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. ε περίπτωςθ που οι εργαςίεσ προκαλοφν ςθμαντικι όχλθςθ και 

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

τεχνικιυπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διακόψει προςωρινά τισ εργαςίεσ μζχρισ ότου δεν 

εμποδίηονται οιλειτουργίεσ του Νοςοκομείου ι να κακορίςει άλλεσ ϊρεσ για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 
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 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τυχόν μπαηϊν και αχριςτων αποξθλωκζντων 

υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υλικϊν ςυςκευαςίασ από τουσ χϊρουσ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ και 

τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου (ςυμπεριλαμβανομζνου και του προαυλίου χϊρου 

εάν προκφψει θ χριςθ του).  

 Τποχρεϊςεισ κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 

o Κακαριςμόσ χϊρων: Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ 

πραγματοποιικθκαν οι εργαςίεσ κακαροφσ και λειτουργικοφσ.  

o Να απομακρυνκοφν άμεςα τα άχρθςτα υλικά και υλικά ςυςκευαςίασ ςε χϊρουσ απόρριψθσ 

που κα υποδείξει το Νοςοκομείο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τοποκετιςει:τα άχρθςτα 

υλικά ςυςκευαςίασ ςτουσ εξωτερικοφσ μπλε κάδουσ ανακφκλωςθσ και τα μθ ανακυκλϊςιμα 

ςκουπίδια ςτουσ κοινοφσ πράςινουσ κάδουσ ςκουπιδιϊν. Επίςθσ, εάν από τισ εργαςίεσ 

προκφπτουν μπάηα και άχρθςτα αποξθλωκζντα υλικά, ο Ανάδοχοσ να φροντίςει για τθν ορκι 

απόρριψι τουσ με δικι του επιβάρυνςθ, ενζργειεσ και μζςα. 

o Ο Ανάδοχοσ να παρζχει εγγράφωσ εγγφθςθ καλισ, ανκεκτικισ και αςφαλοφσ εγκατάςταςθσ και 

ςωςτισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 

 Μζτρα αςφαλείασ – Προφυλάξεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

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

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

Νοςοκομείου, των αςκενϊν και γενικά όλων των διερχόμενων ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 

o Να λθφκοφν τα απαιτοφμενα από τθ Νομοκεςία μζτρα αςφάλειασ, κατά τθσ διαςποράσ του 

Covid– 19. 

o 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. 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 7.000,00 € (εφτά χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 

 

  


