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ΠΡΟ : Σμιμα Προμθκειϊν Γ.Ν. Πατρϊν  

            «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» 

 

ΚΟΙΝ. :  

    

ΘΕΜΑ : Ετήςια ςυντήρηςη Η/Ζ του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σα Θ/Η προσ ςυντιρθςθ ςτο Γ. Ν. Πατρϊν είναι τα ακόλουκα: 

Α/Α Κτίριο Ιςχφσ Κινητήρασ Εγκαταςτάτρια 

εταιρεία 

Έτοσ 

εγκ/ςησ 

Αντιπρόςωποσ 

εταιρεία 

1 Κεντρικό 

Κτίριο 

440KVA SCANIA DC12 54A 

(10-84) 

«Πζτροσ 

Πετρόπουλοσ ΑΕΒΕ» 

2007 «Πζτροσ 

Πετρόπουλοσ ΑΕΒΕ» 

2 Κεντρικό 

Κτίριο 

440KVA SCANIA DC12 54A 

(10-84) 

«Πζτροσ 

Πετρόπουλοσ ΑΕΒΕ» 

2007 «Πζτροσ 

Πετρόπουλοσ ΑΕΒΕ» 

3 Νζα 

Πτζρυγα 

400KVA DOOSAN P158LE 

sn ΕΑZOΑ802577 

«υςτιματα Sunlight 

ABEE» 

2011 «Πζτροσ 

Πετρόπουλοσ ΑΕΒΕ» 

4 Νζα 

Πτζρυγα 

400KVA DOOSAN P158LE 

sn ΕΑ20Α900596 

«υςτιματα Sunlight 

ABEE» 

2011 «Πζτροσ 

Πετρόπουλοσ ΑΕΒΕ» 

5 «Γ. 

Γεννθματάσ» 

250KVA Cummins Diesel 

NTA/855/6  

Κοινοπραξία  

Ι. Ράμμοσ Α. Κάρλοσ 

1992  

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θ ςυντιρθςθ των Θ/Η να περιλαμβάνει τρείσ (3) τακτικζσ επιςκζψεισ κατ’ ζτοσ ανά τετράμθνο κατά τθν 

οποία κα γίνεται ζλεγχοσ όλων των μερϊν του Θ/Η (μθχανικά-θλεκτρικά-θλεκτρονικά). 

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Σεχνικό Σμιμα ςτθν μια εκ των τριϊν επιςκζψεων να πραγματοποιθκεί θ κατ’ 

ζτοσ προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ των Θ/Η όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ: 

 

Α. Η/Ζ Κεντρικοφ Κτιρίου 

Θ ςυντιρθςθ του ςυγκροτιματοσ των Θ/Η περιλαμβάνει: 

- Αντικατάςταςθ του αντιψυκτικοφ υγροφ του ψυγείου των κινθτιρων με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 

ανά Θ/Η (περίπου ςυνολικά εξιντα πζντε λίτρα) ζτοιμου προσ χριςθ διαλφματοσ αντιψυκτικοφ ςε 

απιονιςμζνο νερό με αντιδιαβρωτικά πρόςκετα για προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν κατάλλθλο για 

όλουσ τουσ τφπουσ ψυγείων και προςταςία από -18
ο
C. 

- Αλλαγι λιπαντικοφ ελαίου με τριάντα πζντε (35) λίτρα ανά Θ/Η (δθλαδι ςυνολικά εβδομιντα (70) 

λίτρα) λάδι για πετρελαιοκινθτιρα turbo SAE15W-40 ςυνκετικό. 
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- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου ανά ΘΗ φίλτρου λαδιοφ (δθλαδι ςυνολικά δφο (2) τεμάχια), τφπου 

scania 1117285-6470 8M. 

- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου ανά ΘΗ φίλτρου πετρελαίου (δθλαδι ςυνολικά δφο (2) τεμάχια), 

τφπου scania 1763776 7096. 

- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου ανά ΘΗ φίλτρου πετρελαίου νεροφ (δθλαδι ςυνολικά δφο (2) 

τεμάχια), τφπου scania 1393640 40853-1/00. 

- Κακαριςμόσ φίλτρο αζρα ι αντικατάςταςθ αυτοφ εφόςον απαιτείται 

- Κακαριςμόσ πτερυγίων-κυψελϊν ψυγείου. 

- Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ιμάντων. 

- Ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ ςυςτιματοσ ψφξθσ, ςυςτιματοσ λίπανςθσ, ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και 

εξαγωγισ αερίων/καυςαερίων και ςυςτιματοσ καυςίμου. 

- Ζλεγχοσ εγχυτϊν, ακροφυςίων και βαλβίδων. 

- Ζλεγχοσ ρυκμιςτι ςτροφϊν. 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ καυςαερίων – ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα. 

- Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν. 

- Ζλεγχοσ φόρτιςθσ μπαταριϊν από δυναμό και από φορτιςτι πίνακα. 

- Ζλεγχοσ προκερμαντιρων. 

- Ζλεγχοσ καυςίμων και δεξαμενισ τουσ. 

- Ζλεγχοσ οργάνων. 

- Ζλεγχοσ εξόδου Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ προςταςιϊν Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ εντολϊν/λειτουργιϊν (μίηασ, εναλλακτιρα κινθτιρα, κλπ.). 

- Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων. 

- υντιρθςθ πινάκων Θ/Η και πίνακα αυτοματιςμοφ-παραλλθλιςμοφ. 

- Κακαριςμόσ Θ/Η. 

- Καταγραφι μετριςεων. 

- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ εν κενϊ και με φορτίο. 

 

Β. Η/Ζ Νζασ Πτζρυγασ 

Θ ςυντιρθςθ του ςυγκροτιματοσ των Θ/Η περιλαμβάνει: 

- Αντικατάςταςθ του αντιψυκτικοφ υγροφ του ψυγείου των κινθτιρων με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 

ανά Θ/Η (περίπου ςυνολικά ενενιντα λίτρα) ζτοιμου προσ χριςθ διαλφματοσ αντιψυκτικοφ ςε 

απιονιςμζνο νερό με αντιδιαβρωτικά πρόςκετα για προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν κατάλλθλο για 

όλουσ τουσ τφπουσ ψυγείων και προςταςία από -18
ο
C. 

- Αλλαγι λιπαντικοφ ελαίου με είκοςι οκτϊ (28) λίτρα ανά Θ/Η λάδι για πετρελαιοκινθτιρα turbo 

SAE15W-40 ςυνκετικό. 
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- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου ανά ΘΗ φίλτρου λαδιοφ (δθλαδι ςυνολικά δφο (2) τεμάχια), τφπου 

65.05510-5020Β. 

- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου ανά ΘΗ φίλτρου πετρελαίου (δθλαδι ςυνολικά δφο (2) τεμάχια), 

τφπου 6512503-5016Β. 

- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου ανά ΘΗ φίλτρου πετρελαίου νεροφ (δθλαδι ςυνολικά δφο (2) 

τεμάχια), τφπου 330510016. 

- Κακαριςμόσ φίλτρο αζρα ι αντικατάςταςθ αυτοφ εφόςον απαιτείται 

- Κακαριςμόσ πτερυγίων-κυψελϊν ψυγείου. 

- Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ιμάντων. 

- Ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ ςυςτιματοσ ψφξθσ, ςυςτιματοσ λίπανςθσ, ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και 

εξαγωγισ αερίων/καυςαερίων και ςυςτιματοσ καυςίμου. 

- Ζλεγχοσ εγχυτϊν, ακροφυςίων και βαλβίδων. 

- Ζλεγχοσ ρυκμιςτι ςτροφϊν. 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ καυςαερίων – ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα. 

- Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν. 

- Ζλεγχοσ φόρτιςθσ μπαταριϊν από δυναμό και από φορτιςτι πίνακα. 

- Ζλεγχοσ προκερμαντιρων. 

- Ζλεγχοσ καυςίμων και δεξαμενισ τουσ. 

- Ζλεγχοσ οργάνων. 

- Ζλεγχοσ εξόδου Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ προςταςιϊν Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ εντολϊν/λειτουργιϊν (μίηασ, εναλλακτιρα κινθτιρα, κλπ.). 

- Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων. 

- υντιρθςθ πινάκων Θ/Η και πίνακα αυτοματιςμοφ-παραλλθλιςμοφ. 

- Κακαριςμόσ Θ/Η. 

- Καταγραφι μετριςεων. 

- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ εν κενϊ και με φορτίο. 

 

Γ. Η/Ζ κτιρίου «Γ. Γεννηματάσ» 

Θ ςυντιρθςθ του Θ/Η περιλαμβάνει: 

- Αντικατάςταςθ του αντιψυκτικοφ υγροφ του ψυγείου του κινθτιρα με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα ανά 

Θ/Η (περίπου ςαράντα λίτρα) ζτοιμου προσ χριςθ διαλφματοσ αντιψυκτικοφ ςε απιονιςμζνο νερό με 

αντιδιαβρωτικά πρόςκετα για προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ 

ψυγείων και προςταςία από -18
ο
C. 

- Αλλαγι λιπαντικοφ ελαίου με τριάντα (30) λίτρα λάδι για πετρελαιοκινθτιρα turboSAE15W-40 

ςυνκετικό. 
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- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου φίλτρου λαδιοφ, ενδεικτικοφ τφπου Fleetguard LF670 και ενόσ (1) 

τεμαχίου φίλτρου λαδιοφ spin-on bypass (τφπου Donaldson P550777) 

- Αντικατάςταςθ δφο (2) τεμαχίων φίλτρου πετρελαίου, τφπου Donaldson P558000. 

- Αντικατάςταςθ ενόσ (1) τεμαχίου φίλτρου πετρελαίου νεροφ, τφπου Donaldson P552055. 

- Κακαριςμόσ φίλτρο αζρα ι αντικατάςταςθ αυτοφ εφόςον απαιτείται 

- Κακαριςμόσ πτερυγίων-κυψελϊν ψυγείου. 

- Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ιμάντων. 

- Ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ ςυςτιματοσ ψφξθσ, ςυςτιματοσ λίπανςθσ, ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και 

εξαγωγισ αερίων/καυςαερίων και ςυςτιματοσ καυςίμου. 

- Ζλεγχοσ εγχυτϊν, ακροφυςίων και βαλβίδων. 

- Ζλεγχοσ ρυκμιςτι ςτροφϊν. 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ καυςαερίων – ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα. 

- Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν. 

- Ζλεγχοσ φόρτιςθσ μπαταριϊν από δυναμό και από φορτιςτι πίνακα. 

- Ζλεγχοσ προκερμαντιρων. 

- Ζλεγχοσ καυςίμων και δεξαμενισ τουσ. 

- Ζλεγχοσ οργάνων. 

- Ζλεγχοσ εξόδου Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ προςταςιϊν Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ εντολϊν/λειτουργιϊν (μίηασ, εναλλακτιρα κινθτιρα, κλπ.). 

- Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων. 

- υντιρθςθ πινάκων Θ/Η και πίνακα αυτοματιςμοφ-παραλλθλιςμοφ. 

- Κακαριςμόσ Θ/Η. 

- Καταγραφι μετριςεων. 

- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ εν κενϊ και με φορτίο. 

 

τισ λοιπζσ ςυντθριςεισ ανά τετράμθνο να πραγματοποιθκοφν οι ζλεγχοι που προβλζπονται από τουσ 

καταςκευαςτικοφσ οίκουσ των ΘΗ με κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

- Ζλεγχοσ αντιψυκτικοφ υγροφ. 

- Ζλεγχοσ λιπαντικοφ ελαίου. 

- Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ιμάντων. 

- Ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ ςυςτιματοσ ψφξθσ, ςυςτιματοσ λίπανςθσ, ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και 

εξαγωγισ αερίων/καυςαερίων και ςυςτιματοσ καυςίμου. 

- Ζλεγχοσ εγχυτϊν, ακροφυςίων και βαλβίδων. 

- Ζλεγχοσ ρυκμιςτι ςτροφϊν. 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ καυςαερίων – ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα. 
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- Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν. 

- Ζλεγχοσ φόρτιςθσ μπαταριϊν από δυναμό και από φορτιςτι πίνακα. 

- Ζλεγχοσ προκερμαντιρων. 

- Ζλεγχοσ καυςίμων και δεξαμενισ τουσ. 

- Ζλεγχοσ οργάνων. 

- Ζλεγχοσ εξόδου Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ προςταςιϊν Θ/Η. 

- Ζλεγχοσ εντολϊν/λειτουργιϊν (μίηασ, εναλλακτιρα κινθτιρα, κλπ.). 

- Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων. 

- Ζλεγχοσ πινάκων Θ/Η και πίνακα αυτοματιςμοφ-παραλλθλιςμοφ. 

- Καταγραφι μετριςεων. 

- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ εν κενϊ και με φορτίο. 

 

τθν τρίτθ τακτικι ςυντιρθςθ και εκτόσ αν ζχει προκφψει ανάγκθ για προθγοφμενθ αντικατάςταςθ, να 

γίνει θ αντικατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν: 

- τα Θ/Η του Κεντρικοφ Κτιρίου: Δφο (2) ςυςςωρευτζσ ανά Θ/Η (δθλαδι ςυνολικά τζςςερα (4) 

τεμάχια). Οι ςυςςωρευτζσ να είναι κατάλλθλοι για εκκίνθςθ Θ/Η 12V περίπου 135Ah 950Α, 

μολφβδου, με κζςθ πόλων κατά πλάτοσ, με διαςτάςεισ λόγω υφιςτάμενθσ βάςθσ τοποκζτθςθσ: 

μζγιςτο πλάτοσ: 181 χιλιοςτά & μζγιςτο μικοσ: 490 χιλιοςτά.  

- τα Θ/Η του κτιρίου τθσ Νζασ Πτζρυγασ: Δφο (2) ςυςςωρευτζσ ανά Θ/Η (δθλαδι ςυνολικά τζςςερα 

(4) τεμάχια) με ςυςςωρευτι μολφβδου κλειςτοφ τφπου εκκίνθςθσ ΘΗ 12V περίπου 170Ah 1000Α 

με προςταςία από ανάφλεξθ και όχι μεγαλφτερων διαςτάςεων κατά προςζγγιςθ: (μικοσ)x(πλάτοσ) 

510x230 χιλιοςτά.  

- το Θ/Η του κτιρίου «Γ. Γεννθματάσ»: Δφο (2) τεμάχια ςυςςωρευτζσ μολφβδου κλειςτοφ τφπου 

εκκίνθςθσ ΘΗ 12V περίπου 110Ah 900Α. Οι ςυςςωρευτζσ να είναι οξζοσ μολφβδου κλειςτοφ τφπου 

12V με προςταςία από ανάφλεξθ και όχι μεγαλφτερων διαςτάςεων κατά προςζγγιςθ: 

(μικοσ)x(πλάτοσ) 352x175 χιλιοςτά. Σο φψοσ του ςυςςωρευτι τζτοιο ϊςτε μαηί με τον 

διαςυνδεδεμζνο πόλο να μθν υπερβαίνει τα 250 χιλιοςτά. 

Οι ςυςςωρευτζσ να ζχουν εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

 

Επιπλζον των τακτικϊν ςυντθριςεων περιλαμβάνεται: 

- Σθλεφωνικι υποςτιριξθ ςε 24ωρθ βάςθ 

- Απεριόριςτοσ αρικμόσ κλιςεων και ανταπόκριςθσ του Αναδόχου εντόσ 24ωρών από την κλήςη 

του νοςοκομείου, ακόμα και ςε περίπτωςη αργίασ. Για τισ ϊρεσ 08:00μ.μ. ζωσ 08:00π.μ. κα 

προςδιοριςτεί ειδικι προςυμφωνθμζνθ χρζωςθ. 

- Μικροχλικά που απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. 
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- Διακεςιμότθτα τυπικϊν υλικϊν που απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ και αποςτολι 

τουσ ςτο νοςοκομείο εντόσ 24ωρϊν. 

- Εργαςίεσ ελζγχου και αποκατάςταςθσ οποιαδιποτε βλάβθσ (το κόςτοσ δεν περιλαμβάνεται ςτον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ όταν αυτζσ δεν αφοροφν αντικείμενο του αυτοματιςμοφ). 

- Χρζωςθ ανταλλακτικϊν πλθν μικροχλικϊν (το κόςτοσ δεν περιλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό τθσ 

ςφμβαςθσ). 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Α. Μζτρα Αςφαλείασ 

Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν για τθν 

αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία των εργαηόμενων τθσ εταιρίασ και του προςωπικοφ τθσ 

Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 

 

 Β. Κόςτοσ ςφμβαςθσ – Αναλϊςιμα - Ανταλλακτικά 

το εκτιμϊμενο κόςτοσ περιλαμβάνονται θ εργαςία προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, τα υλικά προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ και θ εργαςία απεριόριςτου αρικμοφ εκτάκτων κλιςεων και όλα τα ζξοδα μετακίνθςθσ για 

ανταπόκριςθ του Αναδόχου εντόσ 24 ωρϊν. Περιλαμβάνεται επίςθσ το κόςτοσ των μικροχλικϊν που 

απαιτοφνται για τθν παράδοςθ των ςυςτθμάτων ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

Περιλαμβάνεται το κόςτοσ 24ωρθσ τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ. 

το κόςτοσ δεν περιλαμβάνονται: 

-Ανταλλακτικά πζρα των αναλωςίμων ή των ανταλλακτικών που απαιτοφνται να παραδοθοφν από τον 

Ανάδοχο ςτο πλαίςιο τησ ςφμβαςησ 

Θ τιμολόγθςθ γίνεται από τον Ανάδοχο: 

- για τα υλικά ςυντιρθςθσ άμεςα τθν ςτιγμι που κα τοποκετθκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 

τθσ κάκε τακτικισ επίςκεψθσ 

-για τισ εργαςίεσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ κάκε 

τακτικισ επίςκεψθσ του ςτο τζλοσ του τετραμήνου με το ποςό που αφορά τισ εργαςίεσ που αντιςτοιχοφν 

ςτο τετραμθνιαίο χρονικό διάςτθμα.  

- για τα υλικά και εργαςίεσ που κα υλοποιθκοφν πζρα από τα προβλεπόμενα, λόγω ζκτακτθσ βλάβθσ, 

κατόπιν εντολισ του νοςοκομείου αυτά κα τιμολογοφνται ξεχωριςτά από τον Ανάδοχο μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ αυτισ.  

Για τα υλικά ςυντιρθςθσ κα υπάρχει τιμοκατάλογοσ ϊςτε αν μζροσ αυτϊν δεν χρθςιμοποιθκεί το 

αντίςτοιχο ποςό να μπορεί να απομειωκεί. 

Θ πλθρωμι των τιμολογίων κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο Η.5 του ν. 4152/2013 (Α’ 

107) εντόσ εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν. Θα υπάρχει προςωρινι αναςτολι εργαςιϊν όταν το 

λθξιπρόκεςμο ποςό υπερβεί τισ 90-120 θμζρεσ χωρίσ να υπάρχει ζκπτωςθ αναδόχου. 
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 Γ. Αναλϊςιμα - Ανταλλακτικά 

Σα αναλϊςιμα και ανταλλακτικά που κα διατίκενται να προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο, να 

είναι αμεταχείριςτα, να διακζτουν ςιμανςθ CE και να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 

ενόσ (1) ζτουσ για τα ανταλλακτικά. Θ φπαρξθ αναλϊςιμων και ανταλλακτικϊν υλικϊν ςτθν αποκικθ τθσ 

εταιρείασ, ϊςτε θ ανταπόκριςι τθσ να είναι εντόσ των απαιτοφμενων ωρϊν, είναι αποκλειςτικά ευκφνθ 

τθσ εταιρείασ. 

 

 Δ. Χρόνοσ υλοποίθςθσ εργαςιϊν 

 Θ υλοποίθςθ των εργαςιϊν τθσ πρϊτθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ να είναι άμεςη από τθν εντολι 

κλιςθσ του νοςοκομείου. Οι εργαςίεσ να πραγματοποιοφνται ςε προςυμφωνθμζνο χρόνο με τθν Σεχνικι 

Τπθρεςία του νοςοκομείου, υποχρεωτικά ςε θμζρα μθ εφθμερίασ του νοςοκομείου και να 

ολοκλθρϊνονται ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ τουσ με τθν κατά το δυνατόν 

αδιάλειπτθ διακεςιμότθτα των Θ/Η του νοςοκομείου. 

 Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ να κατατεκεί πρόγραμμα επιςκζψεων τακτικϊν ςυντθριςεων του 

Αναδόχου ςτο νοςοκομείο. 

 Θ υλοποίθςθ των εργαςιϊν επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ να είναι εντόσ 24ωρών από την εντολή 

κλήςησ του νοςοκομείου, ακόμα και ςε περίπτωςη αργίασ. 

  

 Ε. Τλοποίθςθ εργαςιϊν – Προςωπικό Αναδόχου 

 Οι εργαςίεσ να πραγματοποιοφνται με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ και τθσ 

Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ – Παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Οι εργαςίεσ να πραγματοποιοφνται από τεχνικό προςωπικό του Αναδόχου. Σο τεχνικό προςωπικό 

του Αναδόχου να διακζτει πρόςφατα εκπαιδευμζνουσ τεχνικοφσ για τθν επιδιόρκωςθ, ςυντιρθςθ και 

επικφρωςθσ του εξοπλιςμοφ.  

 

 Σ. Δελτία Εργαςιϊν  

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν να παραδίδεται ςτο Σεχνικό Σμιμα του νοςοκομείου, α) πρωτότυπο Δελτίο 

Εργαςιϊν με ςτοιχεία ανά μθχάνθμα: α1) τον αρικμό των ωρϊν των μθχανθμάτων, α2) τθν αναλυτικι 

περιγραφι των εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν, α3) τουσ ελζγχουσ που πραγματοποιικθκαν υπό 

μορφι λίςτασ επικφρωςθσ και α4) μετριςεισ επιβεβαίωςθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και β) 

Δελτίο Αποςτολισ με τα υλικά των εργαςιϊν.  

 

 Η. Λοιπά 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν απομάκρυνςθ των αχριςτων από τουσ χϊρουσ και τθν παράδοςθ 

του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία. 

 

φνταξθ Προςφοράσ: 
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- Τπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και ότι 

αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ 

- Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε παρόμοια ζργα ςε νοςθλευτικό ίδρυμα 

- Βεβαίωςθ του Γ.Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» ότι ζλαβε γνϊςθ των εγκαταςτάςεων. 

- Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 ςτο αντικείμενο των εργαςιϊν 

- Πίνακα προςφερόμενων υλικϊν με προςφερόμενο μοντζλο και τιμι ανά τεμάχιο για τισ εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ  

- Σιμοκατάλογοσ χρζωςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για κάκε ϊρα από 08:00μ.μ.-08:00π.μ. πζρα από τισ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 

- Σιμοκατάλογοσ χρζωςθσ κφριων ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι βλαβϊν 

- Ότι επιπλζον ηθτείται από το Σμιμα Προμθκειϊν. 

  

Εκτιμϊμενο κόςτοσ:  

Τλικϊν: Πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (5.500,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εργαςιϊν: Πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

υνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ:  

Δζκα χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα οκτϊ (10.500,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

  

  


