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ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
•

Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995) άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις».

•

Το Ν.2286/1995 Περί Προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, όπως
ισχύει

•

Το Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) όπως ισχύει σήµερα και κατ' αντιστοιχία
εφαρµόζεται για την παροχή υπηρεσιών

•

Τον Ν.3580/2007 (Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις)

•

To N.4025/2011
.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02.11.2011), άρθρο 25 Περί ανασυγκρότησης των φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις

•

Τον Ν.4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµ
νόµου
ου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρ
∆ηµοκρατίας,της
,της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του
ου δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις
διατάξεις.

•

Τον Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α)

Την κείµενη νοµοθεσία

•

Την υπ’αριθµ. 1535/15-10-2015 απόφαση ∆ιοικητή.

o

∆ιενεργεί
Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου «Μηχανολογικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για τις ανάγκες της Αποκεντρωµένης Οργανικής
Μονάδας Σητείας, χρονικής διάρκειας τεσσάρων µηνών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
13.333,33 ευρώ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0879.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να καταθέσουν προσφορά µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.
∆ηµοσίευση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου
(www.agnhosp.gr) στις 15/10/2015.
Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο
και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές.

Τόπος

υποβολής

Ηµερ, Υποβολής

Προσφορών

Τόπος ανοίγµατος
Προσφορών

Γραµµατεία

Γενικού

23-10-2015
ώρα 10.00 πµ

Νοσοκοµείου

και

Γραφείο

23-10-2014 και ώρα

Προµηθειών

11.00 πµ

Λασιθίου(Υγειονοµική

Γενικού

Μονάδα

Νοσοκοµείου

Νικολάου)

Ηµερ. Ανοίγµατος

Αγίου
Κνωσσού

Λασιθίου

2-4, Άγιος Νικόλαος
72100

1. Περιγραφή Υπηρεσιών : Σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Α-Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας.
2.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:

•

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

•

ενώσεις ή συµπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο (στ) του παρόντος άρθρου

•

κοινοπραξίες.

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να έχουν αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία
(3) χρόνια, σε συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκοµείων.
3.

∆ιαδικασία/τρόπος υποβολής προσφοράς:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε χωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι
οποίοι θα περιέχουν:
I.

1.

Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στην έρευνα αγοράς που θα περιλαµβάνει:

Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην
οποία πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόµενος που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από
το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (σε περίπτωση ένωσης / σύµπραξης από τον κοινό
εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συµµετέχοντες στην ένωση / σύµπραξη).

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία:
•

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.

•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση :
• για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995,
σελ. 48).
•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄305).
•

για

κάποιο

από

τα

αδικήµατα

της

υπεξαίρεσης,

απάτης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
•

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας

την

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν:

•

• σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε
κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι
ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του
προσωπικού, και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό
επάγγελµα τους.

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή
τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική
εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής του Π.∆. 118/ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε
βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
• Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου
• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 της παρούσας εφόσον
κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
• Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.
• Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό.
• Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.

• Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
• Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
• Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δηµοπρατούµενης
Υπηρεσίας.
• Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε
οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του παρόντος
διαγωνισµού.
• Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.

1.

II.
Την τεχνική προσφορά που θα περιλαµβάνει:
Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, την κατάρτιση και εµπειρία του απασχολούµενου
προσωπικού και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου καθώς και περιγραφή των µέσων
ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών τους.

2.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου µε
τον κατάλογο και την συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο
έργων, τα οποία υλοποίησαν και διαχειρίστηκαν κατά την προηγούµενη τριετία µέχρι τη δηµοσίευση
της παρούσας.

3.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου σχετικά µε τον υπεύθυνο και τα
στελέχη που συγκροτούν την Οµάδα Έργου του διαγωνιζόµενου.

4.

Η οµάδα Έργου, πρέπει να έχει την κατάλληλη δοµή και στελέχωση, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις
ανάγκες του Έργου. Για την τεκµηρίωση της ελάχιστης προϋπόθεσης συµµετοχής ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Η οµάδα Έργου πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) µέλη
Β) Η διάρθρωση του προσωπικού θα είναι σύµφωνα µε την συνηµµένη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθενται για το
καθένα τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
■

αντικείµενο που θα καλύψουν.

■

θέση στο οργανωτικό σχήµα του Έργου (π.χ. υπεύθυνος Έργου, µέλος Οµάδας Έργου),

■

σχέση µε την εταιρία (υπάλληλος, συνεργάτης κλπ.).

Τα ακαδηµαϊκά προσόντα του προτεινόµενου προσωπικού αποδεικνύονται από αντίγραφα των τίτλων
σπουδών του.
Τα επαγγελµατικά προσόντα του προτεινόµενου προσωπικού αποδεικνύονται από την εγγραφή του στο
οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή στο οικείο επιµελητήριο ή σύλλογο της χώρας εγκατάστασης του,
προσκοµίζοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση.

Η προϋπηρεσία του προτεινόµενου προσωπικού αποδεικνύεται µε αντίστοιχες βεβαιώσεις του εργοδότη
του ή ισοδύναµα παραστατικά των φορέων, στους οποίους έχει παράσχει τις σχετικές µε το Έργο
υπηρεσίες.
Τα µέλη της Οµάδας Έργου του διαγωνιζόµενου ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Για τα φυσικά
αυτά πρόσωπα εφαρµόζεται το άρθρο 48 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, που ενσωµατώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο µε το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του Π.∆. 60/2007.
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 του νοµίµου
εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε
αλλοδαπούς, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του
στα Ελληνικά.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους διαγωνιζόµενους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα
νοµίµως υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα
αποσαφηνιστικά αυτά στοιχεία µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν
από την Επιτροπή.
III.

Την οικονοµική προσφορά που θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο και θα περιλαµβάνει την
προσφερόµενη τιµή ανά είδος δροµολογίου και το ύψος του συνολικού προϋπολογισµού.

IV.

Η ισχύς του Έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης

V.

Για εξοικονόµηση χρόνου και για επιτάχυνση των διαδικασιών η αποσφράγιση των
προσφορών

θα

γίνει

ενιαία,

χωρίς

διάκριση

σταδίων

φάσεων

(Αξιολόγηση

∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς).
VI.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) µήνες
προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για
τον χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή τυχόν τους ζητήσει να παρατείνουν την προσφορά τους
κατά τα οριζόµενα στο αρ. 13 του Π∆ 118/2007.

VII.

Οι κρατήσεις της σύµβασης : Η αµοιβή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις νόµιµες
κρατήσεις.

Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου

Εµµανουήλ Μακρονικολάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )
A. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους και της συµβάσεως γίνεται χρήση των παρακάτω
όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής:
1. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου
2. «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», Ή « ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» Ή «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ»
Ο Εργολάβος: ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. (Ηλεκτρολόγος ή
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος), µετά του τεχνικού του προσωπικού στον οποίο ανατίθεται
µε την σχετική σύµβαση η εκτέλεση του έργου δηλαδή η συντήρηση (προληπτική,
επανορθωτική, άµεση αποκατάσταση) του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του
Νοσοκοµείου.
3. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ο Μηχανικός ή η Επιτροπή παρακολούθησης που θα ορισθεί από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ως
αρµόδιος ή αρµόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύµβασης.
4. ΕΡΓΟ
Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ των συµπεριλαµβανοµένων
στη σχετική σύµβαση της οποίας αναπόσπαστο µέρος αποτελεί η παρούσα Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
5. ΕΡΓΑΣΙΑ
Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση.
6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου (ΓΝ-ΚΥ Σητείας).
7. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το σύνολο των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου είτε εντός των
κτιρίων, είτε εκτός αυτών, καθώς και του εξοπλισµού και των συσκευών, όπως αναφέρονται
στον πίνακα που περιλαµβάνεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, σαφώς µη
συµπεριλαµβανοµένων των ανελκυστήρων και του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού.
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ που
περιλαµβάνονται κατωτέρω.
B. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σκοπός της παρούσης, είναι να καθορισθούν τα πλαίσια µέσα στα οποία θα γίνεται η
συντήρηση του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του
Νοσοκοµείου.
1.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με τον όρο Συντήρηση, εννοείται το σύνολο των εργασιών (επιθεώρηση, έλεγχος,
ρυθµίσεις, άµεσες αποκαταστάσεις, δοκιµές, χειρισµοί, κ.λ.π.) απαραίτητες για την ασφαλή
και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κανονική λειτουργία του Ηλεκτροµηχανολογικού
Εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ώστε να παρέχονται και εξασφαλίζονται στο Νοσοκοµείο οι
απαιτούµενες συνθήκες, παροχές, διευκολύνσεις κ.λ.π. για την εύρυθµη και αδιατάρακτη
λειτουργία αυτού.
2.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με τον όρο προληπτική συντήρηση εννοείται: ο σύµφωνα µε τις οδηγίες των
κατασκευαστών ή της επίβλεψης, περιοδικός και συστηµατικός έλεγχος, η έγκαιρη αλλαγή
φθαρτών εξαρτηµάτων, η αντικατάσταση και συµπλήρωση λιπαντικών, οι µετρήσεις,
ρυθµίσεις καθώς και κάθε έλεγχος και παροχή καταλλήλων οδηγιών για την διατήρηση της
εύρυθµης, οµαλής και κανονικής λειτουργίας του Η/Μ Εξοπλισµού.
Η προληπτική συντήρηση εκτελείται σύµφωνα µε τα εξής:
Το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης που περιλαµβάνεται στην παρούσα
συγγραφή υποχρεώσεων και που αποτελείται από τα φύλλα συντήρησης του Η/Μ
εξοπλισµού, ανά εγκατάσταση, µηχάνηµα ή συσκευή και χρονική περίοδο.
Τις οδηγίες συντήρησης της επίβλεψης.
Τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του Η/Μ εξοπλισµού.
3.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με τον όρο Επανορθωτική Συντήρηση εννοείται ότι συµπεριλαµβάνονται και όλες οι
εργασίες που αφορούν απλές επισκευές, µετατροπές και αποκαταστάσεις σε Μηχανολογικό
και λοιπό Εξοπλισµό, όπως πάσης φύσεως καλωδιώσεις, σωληνώσεις, διακόπτες, πρίζες,
φωτιστικά, κλειδαριές, µηχανισµοί θυρών και παραθύρων, κρεβατιών, καθισµάτων,
µεταλλικών βάσεων κ.λ.π. και µε ότι προς τούτο από τεχνικής απόψεως απαιτείται.
Επίσης συµπεριλαµβάνεται η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την ανίχνευση και την
αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών του Η/Μ εξοπλισµού για την απρόσκοπτη,
αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου µας.
Η επανορθωτική συντήρηση εκτελείται σύµφωνα µε τα εξής:

Τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Τις οδηγίες του γραφείου συντήρησης του Νοσοκοµείου.
Τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του Η/Μ Εξοπλισµού.
Σε περιπτώσεις σοβαρής ή εκτεταµένης βλάβης που µπορεί να διαταράξει την εύρυθµη
λειτουργία του Νοσοκοµείου ή να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα θα εκδίδεται
κατεπείγουσα ανακοίνωση - εντολή από τον εκάστοτε υπεύθυνο του Νοσοκοµείου.
4.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Θα ενηµερώνεται ο επιβλέπων κατά το πρωϊνό ωράριο ή ο επικεφαλής της εφηµερίας την
υπόλοιπη ηµέρα από τον Εργολάβο, όπου θα γίνεται γνωστή η σηµειωθείσα βλάβη, τα
ενδεδειγµένα να ληφθούν µέτρα και ο κατ’ εκτίµηση αναγκαίος χρόνος για την
αποκατάσταση της βλάβης. Ο Εργολάβος υποχρεούται στην άµεση αποκατάσταση των
βλαβών.
5.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, αναλαµβάνει την υποχρέωση
να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και πάντως όχι ολιγότερο αυτού που προβλέπει η
παράγραφος 6.
Κάθε τυχόν αντικατάσταση προσώπων, γίνεται εγγράφως και αφού πρώτα εγκριθεί από την
Επιβλέπουσα Αρχή (εννοείται ότι η όποια αντικατάσταση προϋποθέτει τεχνικό τουλάχιστον
των ιδίων προσόντων).
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλούς και κανονικής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την
λειτουργία των, σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται είτε σε πληµµελή συντήρηση και εν
γένει υπαιτιότητά της, είτε σε φθορά φυσιολογική ή όχι, είτε σε κακή χρήση.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος επίσης να αποκαθιστά βλάβες που οφείλονται είτε σε

ανώτερη βία είτε σε ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα τηρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια τα προβλεπόµενα από το Νόµο
ηµερολόγια.
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την προληπτική συντήρηση θα παραλαµβάνει καθηµερινά από τον
επιβλέποντα φύλλο εργασιών συντήρησης και εν γένει εντολών δράσης, για κάθε
εγκατάσταση ή µηχάνηµα στο οποίο θα φαίνονται οι προς εκτέλεση εργασίες, µε εξαίρεση
τις τυχόν έκτακτες ή κατεπείγουσες βλάβες / επισκευές.
Το φύλλο µετά την εκτέλεση των εργασιών θα επιστρέφεται υπογεγραµµένο από τον
εκτελέσαντα την εργασία.
Παράλληλα Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα συµπληρώνει και υπογράφει φύλλο αναφοράς τυχόν κατά
περίπτωση χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών.
Τα ανωτέρω φύλλα θα ελέγχονται και θα υπογράφονται από την Επίβλεψη ώστε να
ενηµερώνονται εν συνεχεία τα τηρούµενα αρχεία του Νοσοκοµείου.
Οµοίως η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ σε περίπτωση αποκατάστασης κάποιας βλάβης (επανορθωτική
συντήρηση) θα συµπληρώνει µε ανάλογο τρόπο φύλλο αναφοράς χρησιµοποιηθέντων
ανταλλακτικών.
Γενικότερα Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και
ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή συντήρηση του Η/Μ
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, µε σκοπό την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία
του.
Ο Εργολάβος Συντήρησης, οφείλει να καλύπτει τεχνικώς την απαιτούµενη από τον νόµο
άδεια για τη συντήρηση των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γενικού
Νοσοκοµείου – Κ.Υ. Σητείας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα Συγγραφή
Υποχρεώσεων (εγκαταστάσεις αναπτυγµένες σε περίπου 7.500 τ. µ. : Ηλεκτρικά Πεδία

(πίνακες Χ. Τ.), Κλιµατισµοί, Πλυντήρια-Σιδερωτήρια, Εξαερισµοί, Λέβητες, Πυροσβέσεις,
Αντλιοστάσια, Αποσκληρυντές νερού, Ηλιακά, Ψυκτικά Μηχανήµατα, Γεννήτριες,
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Γενικά, Σωληνώσεις, Καλωδιώσεις, Αυτοµατισµοί,
Τηλεπικοινωνίες - TV, κλπ.) και ειδικότερα όπως οι εν λόγω συντηρήσεις αναλυτικά
περιγράφονται στα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης (αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσης).
Για όποιες από τις περιγραφόµενες εργασίες τυχόν απαιτηθεί συµπληρωµατική τεχνική
κάλυψη, αυτές θα γίνονται, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των ∆ιπλωµατούχων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Λασιθίου (ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ).
6.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το Τεχνικό προσωπικό, που κατά ειδικότητα θα πρέπει να απασχολεί η Ανάδοχος, για τη
συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού, ώστε να δύναται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
έργου και της Τεχνικής Νοµοθεσίας είναι :
1.

Τρείς (3) – κατ’ ελάχιστον – Ηλεκτροτεχνίτες, κάτοχοι Αδείας Άσκησης
Επαγγέλµατος τουλάχιστον Α΄ (1ης ) Κατηγορίας και µε τριετή κατ’ ελάχιστον
επαγγελµατική εµπειρία, ή διετή κατ’ ελάχιστον εργασιακή εµπειρία σε
Νοσοκοµείο,

ώστε το ανωτέρω προσωπικό να καλύπτει τη συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 24ωρη
βάση και σε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, µε συνεχή φυσική παρουσία τεχνικού στον
χώρο καθηµερινά κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες (07:00-23:00). Κατά τη
διάρκεια της νύχτας (23:00-07:00) θα υπάρχει τεχνικός σε ετοιµότητα για την επείγουσα
αποκατάσταση βλαβών που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης, µε την υποχρέωση να
προσέλθει στο Νοσοκοµείο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από τη σχετική ειδοποίηση.
Επίσης, κατά τις Αργίες, Σάββατα και Κυριακές το προσωπικό θα καλύπτει σε 24ωρη
βάση τη συντήρηση του Νοσοκοµείου οµοίως (µε συνεχή φυσική παρουσία τεχνικού στον

χώρο κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες (07:00-23:00) και µετά από ειδοποίηση σε
περίπτωση επείγοντος κατά τις βραδινές ώρες (23:00-07:00).

Ο εργολάβος υποχρεούται να καταρτίζει και να καταθέτει προς έγκριση από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα ∆ιάθεσης του προσωπικού του, το
οποίο πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του έργου συνεχώς και σε 24ωρη βάση για όλο το
χρονικό διάστηµα της εργολαβίας.
Η κατανοµή - διάθεση του προσωπικού, που θα καθορίζει το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα,
είναι δυνατόν να τροποποιείται από την Υπηρεσία (επιβλέποντα, κλπ.) ώστε να
καλύπτονται οι εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες του Νοσοκοµείου Σητείας.
Η υποβολή και έγκριση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος θα πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν. Η τροποποίησή του µπορεί να γίνεται και κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής του.
Ο Μηχανικός - Εργολάβος, δεν υποχρεούται αναγκαστικά σε συγκεκριµένο ωράριο
παρουσίας και δεν θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στην κατάρτιση του
εβδοµαδιαίου προγράµµατος παρά µόνο αν συµµετέχει στην οµάδα έργου.
Επίσης ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος και για τις Τεχνικές Αναφορές και την τήρηση
Τεχνικού Αρχείου Συντηρήσεων.
Τυχόν εργασιακές υποχρεώσεις του Εργολάβου προς το Προσωπικό του όπως
ασφαλιστικές εισφορές, ο τρόπος κάλυψης της απαίτησης συνεχούς φυσικής παρουσίας,
ρεπό και λοιπά εργασιακά θέµατα, δεν αφορούν τον Εργοδότη (Νοσοκοµείο) και αλλά
αποκλειστικά και µόνο τον εργολάβο.
Την Τεχνική Ευθύνη για το σύνολο των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, που
αφορούν την εργολαβία του παρόντος έργου, θα έχει ο Εργολάβος.

7.

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚOΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πρόγραµµα κατανοµής του απασχολούµενου
προσωπικού προς έγκριση, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 6.
Το εν λόγω Πρόγραµµα θα υποβάλλεται και θα εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα .

8.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

α) Να κατέχει τις κατά περίπτωση απαιτούµενες από το νόµο άδειες εργασίας και τα σχετικά
αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (τριετής προϋπηρεσία ή διετής προϋπηρεσία σε
Νοσοκοµείο).
9.

Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εννοείται ότι ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νοµοθεσίας που διέπει την
σχέση του µε το προσωπικό του και τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις που προκύπτον από αυτό
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (αµοιβές, ρεπό, αντικαταστάσεις προσώπων,

τεχνική

νοµοθεσία, κλπ.).
10.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία,
όργανα, συσκευές και εν γένει µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Η δαπάνη για τα αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά για την συντήρηση των ανωτέρω
εργαλείων και συσκευών, βαρύνουν τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.
11.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στις υποχρεώσεις του εργολάβου, συµπεριλαµβάνεται και η οργάνωση και διατήρηση
(καταγραφή – ενηµέρωση – αναλώσεις κλπ. υλικών και µικροϋλικών) αποθήκης υλικού. Θα
πρέπει επίσης να τηρείται έντυπο ηµερολόγιο προσωπικού, εργασιών και υλικών, που θα

καταχωρούνται οι δραστηριότητες του έργου.
12.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή επιβλέποντα από το ένα µέρος και
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη
ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Οι
οποιεσδήποτε φύσης προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και κανένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφωθεί µε εντολή η οποία δίνεται
προφορικά. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της δίδεται
προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου.
13.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Γενικά όλες οι εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του
Νοσοκοµείου θα γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες αντίστοιχους κανονισµούς του
Ελληνικού ∆ηµοσίου (και εκείνους της ∆ΕΗ και ΟΤΕ ) συµπληρωµένους όπου δεν
προβλέπουν οι αντίστοιχοι Ελληνικοί µε τους Γερµανικούς (VDE) και Αµερικάνικους
κανονισµούς.
14.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ

Αν κατά την πάροδο των εργασιών ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την γνώµη ότι, του δόθηκε εντολή
από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή τον επιβλέποντα για κάποια εργασία, η οποία κάνει αµφίβολη την
αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση
από τους ισχύοντες κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας,
να υποβάλλει µε έγγραφο στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ τις αντιρρήσεις του.

15.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Καθ’ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης, τηρείται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ
ηµερολόγιο, στο οποίο εγγράφονται καθηµερινά, όλες οι καταγραφείσες βλάβες,
αποκαταστάσεις καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σχετικά µε το έργο.
Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρµόδιο επιβλέποντα και το ηµερολόγιο θα
φυλάσσεται στο Γραφείο Συντήρησης του Νοσοκοµείου.
16.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύµφωνα µε τα κατά
τον Νόµο προβλεπόµενα. Οι όποιες δαπάνες και λοιπά έξοδα, βαρύνουν πλήρως και
αποκλειστικά τον εργολάβο.
Κάθε απώλεια ή ζηµιά, η οποία ήθελε προξενηθεί, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του,
κατά την εκτέλεση της εργολαβίας, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον εργολάβο.
Τα παραπάνω ισχύουν καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύµβασης.
17.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο, ζηµία ή απώλεια ήθελε
υποστεί που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και
οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου,
συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου και του
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την εκτέλεση του έργου
και των µέσων για την εκτέλεση των εργασιών των χρησιµοποιουµένων στο εργοτάξιο
(Εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου – Γενικά) από οποιονδήποτε, και να ανήκουν σ’
οποιονδήποτε σκοπό και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών κατά τις
ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται εργασίες όσο και για εκείνες κατά τις οποίες δεν

γίνονται εργασίες.
18.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων, αλλά είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για ότι ήθελε προκύψει .
19.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη, από την οποία
ήθελε προξενηθεί εργατικό ατύχηµα, σε τεχνίτες ή άλλα πρόσωπα που χρησιµοποιεί στο
έργο.
20.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές
εταιρείες, αναγνωρισµένες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το τεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό του, που έχει σχέση µε το έργο, εφ’ όσον αυτό δεν υπάγεται στις δηµόσιες
κοινωνικές ασφαλίσεις (ΙΚΑ, κλπ.) και δεν καλύπτεται η ασφάλιση των αυτή, από τις πάσης
φύσης εισφορές που επιβάλλονται από το Νόµο για το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κλπ., για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ.
21.

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ παραλείψει να κάνει ενέργεια ή δεν τηρήσει σε ισχύ τις ασφάλειες οι
οποίες απαιτούνται από τους όρους της σύµβασης ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα να
ενεργήσει τα νόµιµα και ενδεχοµένως να καταβάλλει τα αναγκαία ασφάλιστρα για
λογαριασµό και σε βάρος του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

22.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

Ο Εργολάβος υποχρεούται να συνδράµει τις υπηρεσίες και το µόνιµο προσωπικό του
Νοσοκοµείου Σητείας, σε περιπτώσεις τεχνικών καταγραφών – απογραφών καθώς και
αναγνωρίσεις υλικού.
Επίσης υποχρεούται να συνδράµει, στις Η/Μ εργασίες (όποτε παραστεί ανάγκη), σε
ηλεκτρολογικά προβλήµατα και ηλεκτρολογικές συνδέσεις των ιατρικών µηχανηµάτων, υπό
την καθοδήγηση και εποπτεία, του µόνιµου τεχνικού προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκοµείου.
23. ΓΕΝΙΚΑ
Με τη λήξη της σύµβασης, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα παραδώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
όλους τους σχετικούς φακέλους µε τα κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων δικτύων,
εγκαταστάσεων, τα PROSPECTUS µε τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και
συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου, τα οποία στοιχεία
παρέλαβε από το Νοσοκοµείο µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Επίσης θα παραδώσει και κάθε τυχόν νεότερο, εµπλουτισµένο και αναθεωρηµένο σχετικό
υλικό.
Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς καταγγελίας της παρούσης σύµβασης,
σε περίπτωση πρόσληψης ή στελέχωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου µας, µε το
απαραίτητο τεχνικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ι. ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ
1. Γενικοί Πίνακες ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης
2. Πίνακες φωτισµού
3. Πίνακες κίνησης
4. Ηλεκτρικοί κινητήρες
5. ∆ιακόπτες ασφαλείας
6. Εγκαταστάσεις φωτισµού
7. Εγκαταστάσεις κίνησης
8. Εσχάρες, σωλήνες, καλωδιώσεις κλπ.
9. Εγκατάσταση γειώσεων
10. Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισµού
II. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
1. Πετρελαιοκινητήρας
2. Γεννήτρια
3. Ηλεκτρικός Πίνακας
4. Παρελκόµενα Η/Ζ
III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
1. Αντλίες
2. Πίνακες, καλωδιώσεις κλπ.

IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
1. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης

2. Πυρανιχνευτές, φωτεινοί επαναλήπτες
3. Αγγελτήρες, κοµβία συναγερµών, αυτόµατες θύρες, κλπ
4. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.
V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ Α∆ΕΛΦΗΣ
1. Συσκευές
2. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.
VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
1.Κεντρικό ρολόι
2.∆ευτερεύοντα ρολόγια
3.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.
VII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
1.Τηλεφωνικοί κατανεµητές
2.Τηλεφωνικές συσκευές
3.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.
VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
1.Κεντρική κεραία
2.Τοπικοί ενισχυτές – διακλαδωτήρες σήµατος
3.Κεραιοδότες
4.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις
IX. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1. Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες
2. Ψύκτες – αντλίες κεντρικού κλιµατισµού
3. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες
4. Ανεµιστήρες οροφής

5. Αξονικοί ανεµιστήρες
6. Αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες – Fan Coil Units
7. ∆ίκτυο αεραγωγών – εξαρτήµατα
8. Στόµια αέρα
9. Φίλτρα αέρα 1ης και 2ης βαθµίδας
10. Όργανα αυτοµατισµού κλιµατισµού
X. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
XI. ΚΟΥΖΙΝΕΣ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ – ΣΙ∆ΗΡΩΤΗΡΙΑ
XII. ΨΥΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
XIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
XIV. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ
XV. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS
1.Κεντρικές
2.Αυτόνοµες στον οποιοδήποτε χώρο
XVI. ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
1. ∆ίκτυο καλωδιώσεων γενικά
2. Συνδέσεις και πρίζες προς Η/Υ γενικά
3. Καλώδια συνδέσεων µε Η/Υ γενικά
4. Συνδέσεις µε HUB και PATCH PANELS γενικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΟΣ: I. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος λαµπτήρων

Ηµερήσια

Έλεγχος διακοπτών, ρευµατοδοτών

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος σχαρών, σωλήνων, καλωδίων

Μηνιαία

Έλεγχος εξαρτηµάτων φωτιστικών σωµάτων

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων

Εξαµηνιαία

ΕΙ∆ΟΣ: I. ΠΙΝΑΚΕΣ Χ. Τ.
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος πινάκων φωτισµού – κίνησης (οπτικός)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ηµερήσια

Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων, οργάνων

Εβδοµαδιαία

Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος κυψελών

Τριµηνιαία

Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός εσωτ. των κυψελών (µεταλ. κατασκευή)
Καθαρισµός των οργάνων και εξαρτηµάτων

ΕΙ∆ΟΣ: II. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
ΤΥΠΟΣ:

Εξαµηνιαία
Εξαµηνιαία

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος διαρροών λαδιού

Ηµερήσια

Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού

Ηµερήσια

Έλεγχος διαρροών πετρελαίου

Ηµερήσια

Έλεγχος στάθµης δεξαµενής πετρελαίου

Ηµερήσια

Έλεγχος τάσης µπαταριών

Ηµερήσια

Έλεγχος στάθµης υγρών µπαταριών

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος πυκνότητας υγρών µπαταριών

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος φόρτισης µπαταριών

Εβδοµαδιαία

∆οκιµή λειτουργίας σε φορτίο

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος ασυνήθιστων δονήσεων

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος σωλήνων κολάρων νερού

Μηνιαία

Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού

Μηνιαία

Έλεγχος στάθµης λαδιού

Μηνιαία

Έλεγχος – αποστράγγιση νερού/ιζηµάτων
από το κεντρικό φίλτρο πετρελαίου

Μηνιαία

Έλεγχος διαρροών εξατµίσεως

Μηνιαία

Έλεγχος – καθαρισµός φίλτρων αέρος

Μηνιαία

Έλεγχος διαρροών εισόδου αέρα

Μηνιαία

Καθαρισµός ηλεκτρικών πινάκων

Μηνιαία

∆οκιµή συστηµάτων ασφαλείας

Μηνιαία

Αποστράγγιση δεξαµενής πετρελαίου

Μηνιαία

Εκκίνηση και λειτουργία κινητήρα µέχρι την
επίτευξη της κανονικής θερµοκρασίας λειτουργίας

Μηνιαία

Έλεγχος συστήµατος ηλεκτρικών σφαλµάτων

Τριµηνιαία

Καθαρισµός χώρου

Τριµηνιαία

Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός µηχανής

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός γεννήτριας

Εξαµηνιαία

Έλεγχος σφιξίµατος ακροδεκτών

Εξαµηνιαία

Έλεγχος ηλεκτρικών διακόπτων

Εξαµηνιαία

Έλεγχος ανεµιστήρα ψύξης νερού

Ετήσια

Έλεγχος αντλίας νερού

Ετήσια

Καθαρισµός ψυγείου, αλλαγή νερού-αντιψυκτικού

Ετήσια

Καθαρισµός πτερυγίων ψυγείου

Ετήσια

Καθαρισµός ψύκτη αέρος αεροσυµπιεστή

Ετήσια

Αλλαγή λαδιών

Ετήσια

Αλλαγή φίλτρων λαδιού

Ετήσια

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου

Ετήσια

Καθαρισµός κυρίως φίλτρου πετρελαίου

Ετήσια

Έλεγχος κατάστασης και τάσης ιµαντών

Ετήσια

Σφίξιµο βιδών έδρασης µηχανής

Ετήσια

Έλεγχος Αµπεροµέτρων, Βολτοµέτρων

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

∆οκιµαστική λειτουργία πετρελαιοκίνητης αντλίας

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος στάθµης καυσίµου πετρελαιοκίνητης αντλίας

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος µπαταρίας εκκίνησης πετρελαιοκίνητης
αντλίας (τάση, στάθµη υγρών)

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος στάθµης/διαρροών λαδιού – ψυκτικού
πετρελαιοκίνητης αντλίας

Εβδοµαδιαία

Καθαρισµός πετρελαιοκινητήρα αντλίας

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός – σφίξιµο ακροδεκτών ηλεκτρ. αντλιών Εξαµηνιαία
Αλλαγή φίλτρων – λαδιών πετρελαιοκίνητης αντλίας Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: IV. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των MODULES

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Μηνιαία

Έλεγχος τάσης συσσωρευτή υπό φορτίο

Μηνιαία

Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ανιχνευτών

Τριµηνιαία

Έλεγχος παρασιτότητας ανιχνευτών

Τριµηνιαία

Ενεργοποίηση όλων των ζωνών µπουτόν

Τριµηνιαία

Έλεγχος παρασιτότητας µπουτόν

Τριµηνιαία

Έλεγχος καλής λειτουργίας αναγγελίας

Τριµηνιαία

Έλεγχος διακοπής λειτουργίας µηχανηµάτων

Τριµηνιαία

Έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικού

Τριµηνιαία

Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών εξόδου

Τριµηνιαία

Έλεγχος κατάστασης µπαταριών φωτιστικών εξόδου

Τριµηνιαία

Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων – καλωδιώσεων

Ετήσια

Αφαίρεση, καθάρισµα ανιχνευτών

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: V. ΚΛΗΣΗ Α∆ΕΛΦΗΣ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών κλήσεως

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος καλής λειτουργίας κέντρων, υποσταθµών

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος καλής λειτουργίας πλοηγών λυχνιών

Μηνιαία

Έλεγχος καλωδιακού δικτύου

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: VII. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφωνικών κατανεµητών

Τριµηνιαία

Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφωνικών συσκευών

Τριµηνιαία

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Τ.V.
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος και ρύθµιση προσ/σµού κεντρικής κεραίας

Μηνιαία

Έλεγχος κεραιοδοτών

Μηνιαία

Έλεγχος και ρύθµιση ενισχυτών – διακλαδωτήρων

Μηνιαία

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: IX. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ηµερήσια

Έλεγχος τροχαλιών (ευθυγράµµιση) – αξόνων

Μηνιαία

Έλεγχος τανύσεως ιµάντων

Μηνιαία

Επιθεώρηση - αµπεροµέτρηση ηλεκτροκινητήρα

Μηνιαία

Έλεγχος διαρροών στοιχείων

Μηνιαία

Έλεγχος ελαστικών εδράσεων

Τριµηνιαία

Έλεγχος καθαρότητας σακοφίλτρων

Τριµηνιαία

Αντικατάσταση προφίλτρων

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός στοιχείων

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός λεκάνης αποστράγγισης

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός στοµίων απαγωγής αέρα

Εξαµηνιαία

Έλεγχος αναθερµαντικών στοιχείων

Εξαµηνιαία

Καθαρισµός στοµίων αναρρόφησης αέρα

Ετήσια

Αντικατάσταση σακοφίλτρων

Ετήσια

Λίπανση ρουλεµάν

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: IX. ΨΥΚΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας ψυκτών και
αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού (θέρος)

Ηµερήσια

Επιθεώρηση ηλεκτρικών αντλιών κυκλοφορίας
ψυχρού νερού

Μηνιαία

Επιθεώρηση - λίπανση εδράνων ηλεκτρικών αντλιών
κυκλοφορίας ψυχρού νερού

Τριµηνιαία

ΕΙ∆ΟΣ: IX. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ – FAN COIL UNITS

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Εβδοµαδιαία (Θέρος)

ΕΙ∆ΟΣ: X. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος διαρροών

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος θορύβου

Μηνιαία

Καθαρισµός κυκλοφορητή

Τριµηνιαία

Έλεγχος – σφίξιµο ακροδεκτών

Ετήσια

ΕΙ∆ΟΣ: X. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας (χειµερινή περίοδος)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ηµερήσια

ΕΙ∆ΟΣ: XI. ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας µηχανηµάτων

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ηµερήσια

(Κουζινών – Φούρνων, Εστιών, Βραστήρων,
Θερµοθαλάµων, βοηθητικών µηχανηµάτων Μαγειρείου,
Πλυντηρίων, Στεγνωτηρίων, Σιδηρωτηρίων)

ΕΙ∆ΟΣ: XII. ΨΥΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ)
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας – θερµοκρασίας θαλάµου

Ηµερήσια

ΕΙ∆ΟΣ: XIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος καλής λειτουργίας - θερµοκρασίας θαλάµου

Ηµερήσια

Έλεγχος / απόψυξη στοιχείου εξατµιστή

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρ. αντίστασης απόψυξης

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος φωτισµού ψυκτικού θαλάµου

Εβδοµαδιαία

Έλεγχος αποχέτευσης νερού παγολεκάνης
Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεµιστήρων συµπιεστή
Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεµιστήρων εξατµιστή

Εβδοµαδιαία
Μηνιαία
Μηνιαία

Έλεγχος στήριξης συµπιεστή

Μηνιαία

Έλεγχος των ελαστικών των θυρών του ψυκτικού θαλάµου

Μηνιαία

ΕΙ∆ΟΣ: XIV. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Έλεγχος στάθµης κεντρικού φρεατίου λυµάτων
Έλεγχος λειτουργίας φυσητήρων
Έλεγχος λειτουργίας δοσιµετρικής αντλίας
Έλεγχος στάθµης - πλήρωση δοχείου υποχλωριώδους νατρίου
Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών λυµάτων

Ηµερήσια
Ηµερήσια
Ηµερήσια
Ηµερήσια
Εβδοµαδιαία

ΕΙ∆ΟΣ: XV. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS
ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οπτικός Έλεγχος – αποκαταστάσεις
Έλεγχος λειτουργίας UPS Χειρουργείων – ΜΑΦ
Επιθεώρηση / καθαρισµός ανεµιστήρων
Έλεγχος Μπαταριών

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ηµερήσια
Ηµερήσια
Μηνιαία
Εξαµηνιαία

ΕΙ∆ΟΣ: XVI. ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
ΤΥΠΟΣ:
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΤΙΡΙΟ:
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ετήσια

