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   Μέτρηση αντιστάσεων ελαστικών καλλυμάτων δαπέδου κρίσιμων χώρων 
του Γ.Ν.Θ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”  

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, που απαιτούνται σύφωνα με την οδηγία 1/2004 

του Υπουργείου Υγείας, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στον  έλεχγο και την μέτρηση 

των αντιστάσεων των ελαστικών καλλυμάτων δαπέδου των κρίσιμων χώρων του Νοσοκομείο

, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή.

      Οι χώροι στους οποίους θα γίνουν οι μετρήσεις δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΧΩΡΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ

1 Χειρουργείο Β 20,25
2 Χειρουργείο Γ 18,00
3 Χειρουργείο Δ 17,64
4 Μεγάλο Χειρουργείο (Α) 31,05
5 Μ.Α.Φ 36,12
6 Στεφανιαία Μονάδα 78,74
7 Μ.Ε.Θ 105,58
8 Στεφανιογράφος 28,05

ΣΥΝΟΛΟ 335,43m2

 

- Οι μετρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνειας.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1081:1998  Μαζί με την προσφορά θα κατατεθούν και τα σχετικά πιστοποιητικά 

- Η διεξαγωγή των μετρήσεων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα. 

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Νοσοκομείο τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

και τα πιστοποιητικά εντός δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων.



- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού που θα εργασθεί 

στην υλοποίηση των εργασιών και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

- Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και για κάθε ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή

ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές

που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της

προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα

προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου

του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

    

Καταληκτική ημερομηνία : 7-02-2017
Καταληκτική ώρα : 15:00

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                            
                                                                                  ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    
            


