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ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
Σκήκα:
Γξαθείν:
Σειέθσλν:
Φαμ:
Πιεξνθνξίεο:
E-mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
Πξνκεζεηψλ
2313 304461-4-3
2313 304452
Σδήκα Γ.
promagpavlos@outlook.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
Σν Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ» έρνληαο ππφςε:
1. Σν κε αξηζκ. πξση. 2891/24.07.2015 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία
ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πγείαο»
2. Σν γεγνλφο φηη πξνηίζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Π.Π.Τ.Τ. 2013 λα δηελεξγήζεη πξφρεηξν αλνηρηφ
δηαγσληζκφ κε ηίηιν «ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΗ ΑΓΔΡΦΗ» γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟ
ΠΑΤΛΟ» βάζεη ησλ αθνινχζσλ:
e-mail Αλαζέηνπζαο αξρήο
Ηκεξνκελία Αλάξηεζεο
Υξνληθή δηάξθεηα Τπνβνιήο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ
Πεξηγξαθή πξντφληνο
Κσδηθφο CPV
Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε
ΚΑΔ

promagpavlos@outlook.com
21-04-2016
20 εκέξεο, ήηνη απφ 22-04-2016 έσο 12-05-2016
ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΗ ΑΓΔΡΦΗ
33195000-3
30.000,00€
9749

ΚΑΛΔΙ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ
Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ αξρνκέλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο παξνχζαο
αλάξηεζεο λα ππνβάιινπλ ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα
«ΤΣΗΜΑ ΚΛΙΗ ΑΓΔΡΦΗ».
Η ππνβνιή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ ζα γίλεηαη ζηελ ειιεληθή ή / θαη ζηελ
αγγιηθή γιψζζα, ηαπηφρξνλα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (cd, dvd, usb memory stick)
ζχκθσλα κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

Α. Οη ανάγκες πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχζηεκα θιίζεο αδειθήο είλαη ε
εμππεξέηεζε ζπλνιηθά:
- ζαξάληα ελφο (41) Θαιάκσλ αζζελψλ
- ηξηάληα ελφο (31) κπάλησλ (WC) θαη
- νθηψ (8) ζηάζεσλ θιίζεο αδειθήο (κία ζε θάζε θιηληθή)
- έληεθα (11) ηξαπκαηηνθνξέσλ κε αζχξκαηε εηδνπνίεζε

Β. Υθιζηάμενη υποδομή (ε νπνία ζα αμηνπνηεζεί):
- Κάζε θιίλε δηαζέηεη έλα ηξαβερηφ δηαθφπηε θιήζεο αλάγθεο
- Όιεο νη επαθέο ησλ δηαθνπηψλ παξαιιειίδνληαη ζε έλα κνλαδηθφ δεπγάξη θαισδίνπ ην
νπνίν θαηαιήγεη ζηνλ ηειεθσληθφ θαηαλεκεηή ηνπ νξφθνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ν
ζάιακνο.
- Σα κπάληα (WC) δελ δηαζέηνπλ θαισδίσζε
- H Νεπξνινγηθή θιηληθή (3 ζάιακνη, 4 WC) δελ δηαζέηε θαισδίσζε
Γ. Απαιηήζεις ηου ζυζηήμαηος κε βάζε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή:
- Η θιήζε αλάγθεο ζα γίλεηαη ζε επίπεδν ζαιάκνπ θαη ε ζήκαλζή ηεο ζηε ζπζθεπή
ζηάζεο αδειθήο ζα δειψλεη ηνλ αληίζηνηρν ζάιακν απφ ηνλ νπνίν εθδειψζεθε ε θιήζε
- Η αθχξσζε θάζε θιήζεο ζα κπνξεί λα γίλεηαη ηφζν απφ ην αθπξσηηθφ κπνπηφλ ηνπ
εθάζηνηε ζαιάκνπ, φζν θαη απφ ηε ζπζθεπή ζηάζεο αδεξθήο
- Κάζε ζάιακνο ζα δηαζέηεη κφλν έλα αθπξσηηθφ κπνπηφλ
- Κάζε ζπζθεπή θιίζεο αδειθήο ζηελ νπνία ζα εθδειψλνληαη νη θιίζεηο αλάγθεο ζα
εμππεξεηεί κφλν ηνπο ζαιάκνπο ηεο θιηληθήο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε
- ηα κπάληα (WC) ζηα νπνία δελ ππάξρεη θαισδηαθή ππνδνκή, ζα ηνπνζεηεζεί αζχξκαηε
θιίζε αλάγθεο
- Κάζε ζηάζε αδειθήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο θιίζεο ζε έλδεθα (11)
ηνπιάρηζηνλ ηειέθσλα DECT ή pagers, ηα νπνία ζα ρεηξίδνληαη νη ηξαπκαηηνθνξείο
- Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ θιήζεσλ αλάγθεο θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ην ρξφλν απφθξηζεο αλά θιήζε αλάγθεο.

O ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΠΔΣΡΟ ΔΡΙΓΗ
MSc ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

