ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
ΑΦΜ 997558878
Δ.Ο.Υ. Νάξου

Γραφείο Αν. Διοικητή
Πληροφορίες : Χαρμαντά Βασιλική
Τηλ.: 22853-60506
FAX : 22853-60650
e-mail: harmanta@naxoshospital.gr
www.naxoshospital.gr

Νάξος 22/6/2018
Αρ. Πρωτ. :4570

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά για
την αντικατάσταση του δαπέδου της ΜΤΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής €3.000,00 πλέον Φ.Π.Α
(1.500€ πλέον ΦΠΑ εργασία και 1.500€ για την προμήθεια του δαπέδου και των υλικών).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΤΝ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 65,00€)

I.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα πλαστικά δάπεδα νοσοκομείων έχουν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς πρέπει
να είναι σύμφωνα με προδιαγραφές υγειονομικής υπηρεσίας και να συμβάλλουν και αυτά,

με τον τρόπο τους, σε ένα καλύτερο περιβάλλον για τους ασθενείς και τα ιατρεία στους
χώρους του νοσοκομείου.

II.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συγκεκριμένα το πλαστικό δάπεδο θα πρέπει:

1. Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.
2. Να είναι κατάλληλο για βαριά επαγγελματική χρήση. Έτσι, το πλαστικό δάπεδο (PVS)
θα πρέπει να έχει την προδιαγραφή “Κατηγορία χρήσης 34 (βαρύ επαγγελματικό)”,
3. Το πλαστικό δάπεδο πρέπει να είναι επαγγελματικών προδιαγραφών, ομογενές, να
τοποθετείται με κορδόνια αρμοκόλλησης και με σοβατεπί με διαμόρφωση του ίδιου
του υλικού.
4. Να είναι ομογενές. Αυτό σημαίνει πως όλο το πάχος πέλους τους, το οποίο είναι
>2mm, πρέπει να είναι ομογενούς μασίφ σύνθεσης, να είναι δηλαδή 100%
υλικό, χωρίς διαφορετική επιφάνεια φθοράς και υπόστρωμα δαπέδου
5. Να έχει αντοχές σε καρέκλες με ροδάκια και να είναι αντιστατικό (<2kV)
6. Να έχει υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, ευκαμψίας και αντοχής στη σκληρή χρήση.
7. Να έχει αντοχή στα καψίματα από τσιγάρο (πυρκαγιά) σύμφωνα με το πρότυπο EN
13501-1.
8. Να έχει αντίσταση ολίσθησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 13893.
9. Να διαθέτει θερμική αγωγιμότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12524.
10. Να είναι προγυαλισμένο από το εργοστάσιο και να έχει κατάλληλη επιφάνεια η
οποία να μην απορροφά τις ακαθαρσίες , αντιθέτως να μένει πάνω από την
επιφάνεια για να μπορέσει να σφουγγαριστεί εύκολα και αποτελεσματικά.
11. Το πλαστικό δάπεδο θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα και να μην έχει εστίες
ανάπτυξης μικροβίων.
12. Να διαθέτει CE.
13. Να διαθέτει σύμφωνα με EN ISO 9001:2008.
14. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτων.
15. Στο κόστος θα συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού και εφαρμογή νέου
δαπέδου.

Ενδεικτικά :

1. Αποξήλωση σαθρών σημείων του υποστρώματος, προετοιμασία του υποστρώματος
με τη μέθοδο του μηχανικού τριβείου, επιμελής καθαρισμού επιφάνειας δαπέδου.
2. Πέρασμα με primer G στην επιφάνεια των δαπέδων για να ενισχύσουμε και να
σταθεροποιήσουμε τυχών σαθρά τμήματα & σκόνη στην επιφάνεια του δαπέδου.
3. Λείανση με κατάλληλο ισοπεδωτικό που κολλάει σε λείες επιφάνειες για επισκευές
τυχών μικροανωμαλιών των δαπέδων και σε πάχος τέτοιο που θα γίνει πλήρης
λείανση του υποστρώματος.
4. Τοποθέτηση του δαπέδου έντεχνα από κατάλληλα συνεργεία του δαπέδου όπως
προτείνει ο κατασκευαστής.
5. Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί για το δάπεδο είναι η προτεινόμενη από τον
κατασκευαστή του δαπέδου και με απόδοση 3μ2/κιλό.
6. Εργασίες τοποθέτησης σοβατεπί θα τοποθετηθεί το υλικό με διαμορφωτή στην
βάση του σοβατεπιού και καπελάκι στο τελείωμα του δαπέδου του ιδίου χρώματος
με το υλικό, για να γυρίσει μονοκόμματα το δάπεδο χωρίς αρμούς για τον καλύτερο
καθαρισμό του.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιλαμβάνονται:

1. Οι αποξηλώσεις των υφισταμένων δαπέδων και οι τοπικές επισκευές του
υποστρώματος.
2. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των νέων δαπέδων όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή (δηλ, αποξήλωση, πέρασμα με primer G, λείανση,
τοποθέτηση του δαπέδου, κόλλα, εργασίες τοποθέτησης σοβατεπί κ.λπ., των πάσης
φύσεως μικροϋλικών και γενικά της όλης εργασίας πλήρους αποπεράτωσης του
δαπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες των εταιρειών
που κατασκευάζουν αυτά τα υλικά).
3. Οι αποχρώσεις των δαπέδων θα καθοριστούν κατά την κατακύρωση.

III.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν πέραν της “Οικονομικής Προσφοράς”,
ξεχωριστή “Τεχνική Προσφορά” στην οποία να αναγράφονται:

•

τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους συνοδευμένα
από τα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά,

•

τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεση των
εργασιών και

•

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη
την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
εφαρμογή τους.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
4. Λόγω της χρήσης του χώρου οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης
με τους υπεύθυνους της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη
λειτουργία και να φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για την αποτροπή
εκπομπής σκόνης, οσμών θορύβου κλπ. .
6. Η προσκόμιση υλικών και η αποκομιδή άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνεται χωρίς
να προκαλείται ουδεμία όχληση των εργαζομένων στο κτίριο. Επίσης όλες οι
αποξηλώσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην
περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη
και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
7. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα
προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που
επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
8. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή θα γίνει πλήρης καθαρισμός
των χώρων ώστε όλοι οι χώροι της εργολαβίας να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε
άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

9. Όποια θέματα δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται
από την ισχύουσα σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και από τις Ελληνικές
και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις.
10. Για διευκρινήσεις σχετικά με υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα
εκτελεστούν ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να
ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση της
προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις
διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.
11. Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και
των ιδιαιτέρων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων
της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης
στις εργασίες θα περιλαμβάνονται υλικά και μικρούλικα (εάν χρειαστούν).
12. Ο μειοδότης θα είναι υπεύθυνος για την επικάλυψη με νάιλον και χαρτί των επίπλων
στους χώρους που θα εργαστεί καθώς και για την μετακόμιση αυτών.
13. Ως χρόνος εκτέλεσης θα οριστεί από την Υπηρεσία λαμβανομένου ότι το τμήμα
Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 – 19:00 μμ. Έξι (6) μέρες την
εβδομάδα.
14. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι
έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να
τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
15. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και
υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει).
16. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει στο νοσοκομείο:
•

Πρωτότυπο

δελτίο

εργασιών

που

θα

περιγράφονται

οι

εργασίες

που

πραγματοποιηθήκαν και οι κωδικοί των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να
συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο
φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης
Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο)
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος
έως και την 2/07/2018 ημέρα Δευτέρα.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα
γίνεται αποδεκτή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις 05/07/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην Οικονομική Υπηρεσία
του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης,
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.
Η πληρωμή του μειοδότη , θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών :
Α) από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση
της προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν
όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία και
Β) Δυνάμει της Παραγράφου Ζ’ του ν.4152/2013 (Α’107) όπως ενσωματώθηκε στην
ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/7 Ε.Ε. της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και
ειδικότερα με την Υποπαράγραφο Ζ.5 δε του ως άνω νόμου όπου ρυθμίζονται οι
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών και ρυθμίζονται τα θέματα
του νόμιμου τόκου υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής στις εμπορικές
συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή.
Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον
ορίζεται από το νόμο.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

