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ΕΙ∆ΟΣ: Επισκευή/αποκατάσταση δοµικών κατασκευών, σε υφιστάµενο κτίριο του Γ.
Ν. Μυτιλήνης συµπεριλαµβανοµένου και της επισκευής των δοµικών στοιχείων της
κεραµοσκεπής.
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1. Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις»

1.2. Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»

1.3. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»

1.4. Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»

1.5. Το Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»

1.6. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.





1.7. Το Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

1.8. Την υπ’αριθµ.11η/9.7.2020 θέµα 39ο απόφαση ∆.Σ. του Γ.Ν.
Μυτιλήνης “Βοστάνειο”

∆ιενεργούµε Συλλογή προσφορών µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ

ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική τιµή, για την κατάθεση

προσφοράς για την επισκευή/αποκατάσταση δοµικών κατασκευών, σε υφιστάµενο

κτίριο του Γ. Ν. Μυτιλήνης συµπεριλαµβανοµένου και της επισκευής των δοµικών

στοιχείων της κεραµοσκεπής.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προµηθειών το αργότερο
ως την 7/8/2020 και ώρα 14:30.

Συνολικός Προϋπολογισµός 20.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείµενο

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επισκευή/αποκατάσταση δοµικών κατασκευών,

σε υφιστάµενο κτίριο του Γ. Ν. Μυτιλήνης συµπεριλαµβανοµένου και της επισκευής

των δοµικών στοιχείων της κεραµοσκεπής.

Α. Γενικές Υποχρεώσεις-Επισηµάνσεις

1. Επισκευές σε υφιστάµενο δώµα/πλάκα ορόφου.

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την επισκευή/αποκατάσταση/στεγανοποίηση,

υφιστάµενου δώµατος στο κτίριο ΚΠ του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις αναλυτικές

τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή εργασιών που ακολουθούν. Οι εργασίες

αφορούν την αποκατάσταση της στεγανότητας του δώµατος το οποίο είναι άνωθεν

(οροφή) τριών θαλάµων της παθολογικής κλινικής.

2. Επισκευές στην κεραµοσκεπή του κτιρίου ΚΠ.

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την επισκευή/αποκατάσταση/στεγανοποίηση, του

συνόλου της κεραµοσκεπής. Θα αντικατασταθούν σπασµένα ή ρηγµατωµένα

κεραµίδια, θα αντικατασταθούν/επισκευαστούν/στεγανοποιηθούν οι κορφιάτες και τα

"κρίσιµα" σηµεία διέλευσης καπνοδόχων κλπ.

3. Επισηµάνσεις.

Με δεδοµένο ότι οι προαναφερόµενες επισκευές αφορούν θαλάµους/χώρους τους

οποίους το Νοσοκοµείο χρησιµοποιεί ως περιοχές/χώρους νοσηλείας covid-19, o

ανάδοχος θα πρέπει ευθύς αµέσως µετά την ενεργοποίησή της σύµβασης και την

διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, να ξεκινήσει τις εργασίες του και





να παραδώσει το σύνολο του αντικειµένου που ανέλαβε σε όσο το δυνατόν µικρότερο

χρονικό διάστηµα, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

Οι απαραίτητες συνεννοήσεις επί των τεχνικών θεµάτων, την πορεία των εργασιών

και τυχόν άλλων τεχνικών θεµάτων, θα γίνονται απευθείας µε τον Προϊστάµενο της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, έτσι ώστε οι χρόνοι κατασκευής, παράδοσης

κλπ., να ελαχιστοποιηθούν στο ελάχιστο, δεδοµένης της ιδιαίτερης κατάστασης λόγο

covid-19.

Β. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών-Υλικά

1.ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ (127 m2 περίπου)

Αποξήλωση - καθαίρεση του συνόλου της παλαιάς µόνωσης κάθε τύπου
(µαλτεζόπλακες, κονιοδέµατα, θερµοµονωτικά στρώµατα κλπ) του δώµατος.

Συλλογή, µεταφορά και φορτοεκφόρτωση, χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, των
προϊόντων αποξηλώσεων και καθαιρέσεων.

Καθαρισµός της επιφάνειας του δώµατος από υπολείµµατα των αποξηλώσεων
και καθαιρέσεων, σκόνες και ξένα υλικά.

Μεταφορά µε αυτοκίνητο και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεων και
καθαιρέσεων, σε χώρο επιτρεπόµενο από τις Αρχές.





Επάλειψη της επιφανείας του δώµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα

για δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.

Επίστρωση θερµοµονωτικών φύλλων τύπου ROOFMATE πάχους 5

εκατοστών.

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα, βάρους 400 Kg/m3, µε

συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0.11 Kcal/ml C, για τη δηµιουργία των

απαιτούµενων ρύσεων.

Επάλειψη της επιφάνειας µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα, για τη

δηµιουργία φράγµατος υδρατµών, της εργασίας εκτελούµενης σύµφωνα µε τις

τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής.

Επάλειψη µε ασφαλτικό βερνίκι των επιφανειών τοπικά σε διάφορα σηµεία,

περιµετρικά σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 30 cm και όλων των στηθαίων, για την

ασφαλή συγκόλληση των µεµβρανών .

Επίστρωση των επιφανειών των δωµάτων, µε στεγανωτική ελαστοµερή

ασφαλτική µεµβράνη πάχους 4 mm και βάρους 4,5 - 5 Kg/m2, µε επικάλυψη ορυκτής

ψηφίδας λευκού ή γκρι χρώµατος και οπλισµό πολυεστερικό ύφασµα. Η µεµβράνη θα

είναι ασφαλτική ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη ,της οποίας το ασφαλτικό µίγµα

αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ελαστοµερές υλικό (SBS). Η µεµβράνη θα

έχει σαν οπλισµό µη υφαντό «spunbond» πολυεστέρα, βάρους 250 gr/m2 και η

επάνω επιφάνειά της θα προστατεύεται από ορυκτή ψηφίδα. Η κάτω επιφάνεια της

µεµβράνης θα καλύπτεται µε λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση

φλόγιστρου. Η στεγανωτική µεµβράνη θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

παρακάτω πίνακα και θα τοποθετείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του

εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η διάστρωση θα γίνει

σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, αρχίζοντας από τα χαµηλά σηµεία που

βρίσκονται τα στόµια απορροής των οµβρίων (λούκια), για να αποφευχθεί το

ενδεχόµενο αρµών «κόντρα» στο απορρέον νερό. Η επικάλυψη των φύλλων (ρολών)

της µεµβράνης µεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm και τα άκρα της θα

θερµοκολλούνται. Θερµοκόλληση θα εφαρµόζεται σε όλα τα σηµεία που διατρυπάται

η υγροµόνωση καθώς και στις ακµές, γωνίες, συναρµογές, και απολήξεις. Στα στηθαία

και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες πρέπει να τοποθετείται ιδιαίτερο φύλλο

µεµβράνης, έτσι ώστε να επικαλύπτει την οριζόντια επιφάνεια της µεµβράνης κατά 20

cm, ενώ επί του στηθαίου να ανέρχεται πλήρως επικολληµένο (µε κατάλληλη κόλλα)

καλύπτοντας µέχρι και τη στέψη αυτού. Θα δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στα λούκια, στις

ενώσεις µε τις τοιχοποιίες, στις διελεύσεις σωληνώσεων και σε οποιοδήποτε άλλο

στοιχείο εδράζεται στα δώµατα. Θα γίνει ενίσχυση της στεγανοποίησης µε ανεξάρτητα

τεµάχια ασφαλτικής µεµβράνης και µαστίχα σε όλα τα ευπαθή σηµεία (γωνίες,

εξαερισµοί, σίδερα κλπ).

Τοποθέτηση ειδικών εξαεριστήρων για την εκτόνωση των υδρατµών, που

δηµιουργούνται κάτω από τη στεγανωτική µεµβράνη ( ένατεµ/25µ2 περίπου).

Αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων και λοιπών άχρηστων υλικών,

καθαρισµός και τελική παράδοση των χώρων.

Η τελική κατασκευή θα πρέπει να δηµιουργήσει ενιαία και στεγανή λεκάνη

συλλογής και απορροής των όµβριων υδάτων.

Επίσης η είσοδος των υδρορρόων θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλες

καταλληλότερες.

Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη σωστή αποχέτευση των ΚΚΜ.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΠ

Θα γίνει προσεκτική αποµάκρυνση όλων των αφαιρούµενων ψευδοροφών στις
εισόδους και τα wc των 3 θαλάµων της παθολογικής κλινικής , συνολικής επιφανείας
περίπου 25 m2.

Θα γίνει πλήρης έλεγχος και προσεκτική καθαίρεση όλων των σαθρών
τµηµάτων καθώς και των αποκολληµένων και µη τµηµάτων που βρίσκονται στην
περιοχή επέµβασης µε χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
να δοθεί από τους τεχνίτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα ατοµικής προστασίας, κατά την πτώση των σαθρών τµηµάτων προκειµένου να
αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης τεµαχίων αλλά και καταστροφής υπαρχουσών
εγκαταστάσεων.

Τα σαθρά στοιχεία θα συσσωρεύονται, φορτώνονται και µεταφέρονται µε όλα τα
απαραίτητα µέσα (χέρια, µονότροχο, µηχανικά µέσα, φορτηγά κλπ) σε εγκεκριµένους
χώρους όπου επιτρέπεται από τις Αρχές.

Σε σηµεία στα οποία µετά τις εργασίες καθαίρεσης εµφανίστηκε ο οπλισµός και
είναι διαβρωµένος απαιτείται προετοιµασία της επιφάνειάς του προκειµένου να είναι
κατάλληλη για την εφαρµογή των επισκε υ αστικών υλικών. Συγκεκριµένα, θα πρέπει

Μήκος ρόλου ΕΝ 1848-1 m 10
Πλάτος ρόλου ΕΝ 1848-1 m 1
Βάρος µεµβράνης* ΕΝ 1849-1 kg/m2 5.0
∆ύναµη εφελκυσµού** ΕΝ 12311-1
Κατά µήκος του ρόλου N/5cm 900
Κατά πλάτος του ρόλου N/5cm 900
Επιµήκυνση ** ΕΝ 12311-1

% 50Κατά µήκος του ρόλου
Κατά πλάτος του ρόλου % 50
Αντοχή στο σχίσιµο µε
καρφί

ΕΝ 12310-1

** Ν 250
Κατά µήκος του ρόλου Ν 250
Κατά πλάτος του ρόλου
Αντοχή σε στατική
φόρτιση

ΕΝ 12730 Kg 20

Μέθοδος Α
kg 20

Μέθοδος Β
- Pass

Υδατοπερατότητα ΕΝ 1928 °C -20
Ευκαµψία στο κρύο ΕΝ 1109 °c 120
Αντοχή σε θερµοκρασία ΕΝ 1110 °c >120
Σηµείο µάλθωσης ΕΝ 1427 dmm 40±5
∆ιεισδυτικότητα 25°C ΕΝ 1426 % <0.5
∆ιαστασιολογική ΕΝ 1107-1
σταθερότητα





να αφαιρεθούν σαθρά τµήµατα και η επιφάνεια να είναι καθαρή από σκόνες, λάδια,
λιπαρές ουσίες και άλλα προσκολληµένα σωµατίδια.

Ακολούθως, θα γίνει εφαρµογή µε πινέλο επί των οπλισµών κατάλληλου

επαλειφόµενου τσιµεντοειδούς αναστολέα διάβρωσης αρίστης ποιότητος (ενδεικτικού

τύπου Rust Free Powder - Durostick), σε δύο επιστρώσεις πάχους 1mm σύµφωνα

πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το υλικό αυτό λειτουργεί τόσο ως αναστολέας

διάβρωσης, όσο και ως συνδετική στρώση (γέφυρα πρόσφυσης) µεταξύ των σηµείων

επαφής των οπλισµών και του νέου επισκευαστικού κονιάµατος που θα τοποθετηθεί .

Η δεύτερη στρώση του υλικού θα πρέπει να είναι νωπή κατά την τοποθέτηση του εν

λόγω κονιάµατος, για να επιτευχθεί µέγιστη συγκόλληση.

Μετά τις εργασίες καθαίρεσης απαιτείται προετοιµασία της επιφάνειας του

παλαιού σκυροδέµατος µε καθαρισµό έτσι ώστε να προκύψει επιφάνεια υγιής,

απαλλαγµένη από σαθρά σηµεία ή χαλαρά προσκολληµένα σωµατίδια, σκόνες, λάδια,

λιπαρές ουσίες και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες. Η τελική επιφάνεια θα

πρέπει να είναι επιµελώς διαβρεγµένη πριν την εφαρµογή κατάλληλου επαλειφόµενου

τσιµεντοειδούς αναστολέα διάβρωσης µε ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες (ενδεικτικού

τύπου Rust Free Powder -Durostick), σε µία στρώση πάχους 2mm που λειτουργεί σαν

γέφυρα πρόσφυσης µε το νέο επισκευαστικό κονίαµα. Επισηµαίνεται ότι η στρώση

αυτή θα πρέπει να είναι νωπή κατά την διάρκεια της συνένωσης του παλαιού

σκυροδέµατος µε το εν λόγω κονίαµα.

Στις επιφάνειες και στα κενά των οπτοπλίνθων που προκύπτουν από την

ανωτέρω επεξεργασία, θα γίνει εφαρµογή κατάλληλου επισκευαστικού πολυµερικού

ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος υψηλών µηχανικών αντοχών, µη συρρικνούµενου

(ενδεικτικού τύπου Durofix - Durostick), µε µέσο πάχος στρώσης 40mm (µέγιστο

πάχος στρώσης 60mm). Το υλικό παραµένει εργάσιµο για 3 ώρες και εφαρµόζεται είτε

"πατητά" µε µυστρί για µερεµέτια, είτε µε εκτόξευση, εάν οι επιφάνειες χρειάζονται ένα

υλικό κάλυψης µε υψηλές µηχανικές αντοχές. Ακολουθεί επιφανειακό φινίρισµα

αµέσως µετά την πήξη του κονιάµατος, ενώ η τελική επιφάνεια του υλικού που

προκύπτει πρέπει να προφυλάσσεται από τον παγετό και τις υψηλές θερµοκρασίες και

να διαβρέχεται περιοδικά, τουλάχιστον για τις επόµενες 24 ώρες.

Επανασοβάτισµά των περιοχών επέµβασης µε εύκαµπτο επισκευαστικό
κονίαµα (τύπου MEGAFIX της DUROSTICK ή παρόµοιου).

Στη συνέχεια θα γίνει προσεχτική επανατοποθέτηση όλων των ψευδοροφών.

4. Επισκευή Κεραµοσκεπής

Με δεδοµένη την παλαιότητα της σκεπής και την µη δυνατότητα προµήθειας

αντίστοιχων/όµοιων κεραµιδιών, προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία/τεχνική

άρσης ενός "µατιού" (πλευράς) της σκεπής, διαλογής και στη συνέχεια αντικατάστασης

του υπόλοιπου των κεραµιδιών της σκεπής µε αυτά που προέκυψαν από την διαλογή.

Στο µάτι/περιοχή που θα γίνει άρση, θα πραγµατοποιηθεί πλήρη αντικατάσταση µε νέα

κεραµίδια αντίστοιχου χρώµατος, σχήµατος και διάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει:

-Να αντικαταστήσει πλήρως τα φθαρµένα, ρηγµατωµένα ή σπασµένα κεραµίδια.

-Να αποκαταστήσει/επισκευάσει τους "κορφιάτες" µε τα κατάλληλα

δοµικά/στεγανοποιητικά υλικά, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων

"αποχετευτικών οδών-απορροών " της σκεπής.





-Να καθεραίσει/αποξηλώσει/αποκαταστήσει, τα σαθρά δοµικά στοιχεία, τόσο σε

διελεύσεις αυτών, όσο και στα ίδια τα στοιχεία, όπως καµινάδες, εξαερισµούς,

αλεξικέραυνα κλπ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την αποπεράτωση" τους, ο

ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ανθρώπων,

οχηµάτων και εγκαταστάσεων και να µεριµνήσει για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης

και οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου. Εάν, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων

µέτρων προστασίας, προκληθούν τυχόν φθορές ή ζηµιές στον περιβάλλοντα χώρο,

στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή στα κτίρια, οφειλόµενες στις εκτελούµενες εργασίες,

ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση και πλήρη αποκατάστασή τους, µε δικές του

αποκλειστικά δαπάνες.

Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι εκτέλεσης των προαναφερόµενων εργασιών,

οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, να ελέγξουν την υπάρχουσα κατάσταση και

να λάβουν γνώση των ειδικών και γενικών τοπικών συνθηκών, ώστε να

διαµορφώσουν µε ασφάλεια την προσφορά τους.

Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν τις δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά

επιτόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, την εκτέλεση

όλων των προαναφερόµενων εργασιών, και όποιων άλλων απαιτείται για την έντεχνη

ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικειµένου, τη προσκόµιση και χρήση του

αναγκαίου εξοπλισµού και θα περιλαµβάνουν όλες τις προβλεπόµενες νόµιµες

φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται µαζί µε την προσφορά τους να προσκοµίσουν

δείγµατα των προσφερόµενων µεµβρανών και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή,

από τα οποία να προκύπτει ότι οι στεγανωτικές µεµβράνες καλύπτουν πλήρως τις

ζητούµενες προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραπάνω πίνακα.

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της

καθαριότητας στο εργοτάξιο, µέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει

να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την

κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκοµείου. Προστατευτικά - διαχωριστικά

πανό, που να εξασφαλίζουν ερµητική αποµόνωση του εργοταξίου για ηχοµόνωση και

προστασία από την σκόνη, των όµορων χώρων, λόγω οικοδοµικών εργασιών,

βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποίος και έχει την ευθύνη.

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας,

εγκεκριµένα από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε

τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ

κλπ). Θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα,

σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σηµασµένα όπως

προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης των υλικών και του

εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών.





Γ. Αξιολόγηση επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας

Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει, επί ποινή αποκλεισµού συνολικά,
τα κάτωθι:

- O ανάδοχος θα προσκοµίσει τρείς (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης,

αντίστοιχων εργασιών/έργων, τα οποία θα έχουν υλοποιηθεί την τελευταία

πενταετία, ενώ το ύψος του προϋπολογισµού τους, θα είναι κατ' ελάχιστον ίσο ή

µεγαλύτερο του παρόντος διαγωνισµού.

- Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την

θέση των υποδοµών/εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς

αυτούς, τη σηµερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάσταση του

συνόλου των υποδοµών/εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις

τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που

µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή

στο κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και

υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύµβασης.

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύµβασης θα τηρεί

και θα εφαρµόζει την τεχνική νοµοθεσία, τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας

των εργαζοµένων και όλα τα µέτρα ασφαλείας που σχετίζονται µε τις συµβατικές

εργασίες.

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου α)ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το σύνολο

των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, β) ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των

εργασιών που θα πρέπει να εκτελέσει και ότι είναι σε θέση να παρέχει εγγυηµένο

ποιοτικό και ορθό αποτέλεσµα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της

επιστήµης, γ) ο χρόνος εγγύησης εργασιών ανέρχεται σε 24 µήνες, στο διάστηµα

αυτό τυχόν τεχνικά θέµατα λόγω υπαιτιότητας ή παραλέιψεών του επισκευάζονται

χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκοµείο.

- Υπεύθυνη δήλωση ορισµού του Επιβλέποντα Μηχανικού, από την πλευρά του
Αναδόχου.

∆. Λοιπές πληροφορίες

Επισυνάπτονται:





1. Εικόνα κάτοψης (αεροφωτογραφία κεραµοσκεπής από google map).

2. Κάτοψη κεραµοσκεπής (σχέδιο).

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.vostanio.gr) στο
ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ




