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Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.
327/24-04-2017 Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και προκειµένου να
προχωρήσει στην

προµήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναδιαµόρφωση των

χώρων του κτιρίου Τ.Ι Αµπελοκήπων, προκειµένου να µεταστεγαστεί σε αυτό το ΠΕ∆Υ
ΜΥ

ΚΑΠ_∆ΕΗ/ΠΕΚΑ

Θεσσαλονίκης,

µε

συνολική

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

10.168,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (6.609,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για
την προµήθεια των υλικών και 3.558,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την εργασία ),
προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόµενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρονται στο παράρτηµα Α’ και Β΄
.

Η Πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 17127/12-05-

2017(Α∆Α:7∆ΓΟΟΡΕΠ-ΥΒ0, ΚΑΕ:1429.01) & 17128/12-05-2017 (Α∆Α:Ψ9Ρ8ΟΡΕΠΧ96, ΚΑΕ:0879.01)

Γλώσσα :Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών

03-07-2017 και ώρα 14:00 π.µ. στο

Τµήµα Προµηθειών της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)
(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τµήµα Προµηθειών
της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη

2313320529
Ο ∆ιοικητής
Γιώργος Κ. Κίρκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Ι. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΤΕΙ Η Μ.Υ. ΚΑΠ ∆ΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αναφέρεται στην προµήθεια και τοποθέτηση
υλικών

και

στον

έλεγχο

καλής

λειτουργίας

των

εγκαταστάσεων,

που

θα

πραγµατοποιηθούν στο κτίριο του Τ.Ι. Αµπελοκήπων επί της οδού Ελευθερίας 48 στο
∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, προκειµένου να µετεγκατασταθούν εκεί και να
συστεγαστούν µε την υφιστάµενη δοµή οι διοικητικές υπηρεσίες, τα ιατρεία και το
µικροβιολογικό εργαστήριο της Μονάδας Υγείας ΚΑΠ ∆ΕΗ Θεσσαλονίκης.
Σύµφωνα µε την πρόταση αναδιαµόρφωσης, όπως αυτή αποφασίστηκε σε
συναντήσεις που έγιναν µε τον ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ και τους Υπευθύνους των δύο
Μονάδων, τα ιατρεία και εργαστήρια των δύο µονάδων θα αναπτυχθούν σε χώρους του
Ισογείου του Α' και Β' ορόφου.

Στο

ισόγειο

(καθαρού

εµβαδού

740τ.µ.) θα

λειτουργούν Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο, 3 ιατρεία και Σ.Π.Μ.Π.
Επιπλέον στεγάζονται χώροι νοσηλευτών, γραµµατειακής υποστήριξης και γραφείο
προϊσταµένης. Στο χώρο γραµµατειακής υποστήριξης θα συστεγαστεί η θυρίδα του ΚΑΠ
∆ΕΗ.
Στον Α' όροφο (καθαρού εµβαδού 470 τ.µ.) θα λειτουργήσουν 11 ιατρεία.
Η διοικητική υπηρεσία της Μ.Υ. ΚΑΠ ∆ΕΗ θα εγκατασταθεί σε τµήµα του Β'
ορόφου, καθαρής επιφάνειας 100τ.µ. Πλέον αυτού του χώρου υπάρχουν στον Β' όροφο 8
χώροι ιατρείων που θα λειτουργήσουν ανάλογα µε τις ανάγκες της Μονάδας.
Τα οδοντιατρεία των δύο Μονάδων θα συνεχίσουν να λειτουργούν στις
εγκαταστάσεις του Γ' ορόφου.
Συνοπτικά στο ισόγειο προβλέπεται:
-

η

διαµόρφωση µικροβιολογικού

εργαστήριου,

στους

χώρους

που

σήµερα

καταλαµβάνουν τα ιατρεία 011, 012 και ο χώρος αναµονής τους. Με πετάσµατα ξηράς
δόµησης θα διαµορφωθούν χώρος υποδοχής και χώρος αιµοληψίας, ενώ στις κυρίως
αίθουσες του µικροβιολογικού εργαστηρίου θα γίνουν περιορισµένες εργασίες
προσθήκης πάγκων και ερµαρίων.
- διαµόρφωση νέας εισόδου και βαφή µε αντιµικροβιακά χρώµατα στο ιατρείο 010.
- µεταφορά και εγκατάσταση πάγκου εργασίας στο ιατρείο 008.

- χρήση ως χώρου προσωπικού του χώρου που στο σχέδιο υφιστάµενης κατάστασης
αναφέρεται ως κυλικείο και βρίσκεται δίπλα στους ανελκυστήρες.
- διαµόρφωση του παρακείµενου χώρου µε πετάσµατα ξηράς δόµησης σε νέο χώρο
Ενεσοθεραπείας.
Στον Α' όροφο προβλέπεται:
- διαµόρφωση νέας εισόδου στο ιατρείο 106α, ώστε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο
ιατρείο.
Στο Β' όροφο προβλέπεται:
- εγκατάσταση των διοικητικών λειτουργιών της ΜΥ ΚΑΠ ∆ΕΗ στα τρία (3) ιατρεία 209
ως 211.
- διαµόρφωση επιπλέον γραφείου στο χώρο αναµονής, το οποίο θα στεγάσει το ∆/ντή του
ΚΑΠ ∆ΕΗ.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η ασφαλής απεγκατάσταση µεταφορά και
επανατοποθέτηση στη νέα εγκατάσταση του εξοπλισµού του µικροβιολογικού
εργαστηρίου (πάγκοι, νεροχύτες, βιοιατρικός εξοπλισµός κλπ).
Η εκτίµηση του κόστους των εργασιών που περιγράφονται για τις διαµορφώσεις
προϋπολογίστηκαν και αναλύονται σε ποσοστό περίπου 65% ως δαπάνη που αφορά σε
προµήθεια υλικών και 35% ως δαπάνη που αφορά σε παροχή υπηρεσίας.
Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται ως εξής:

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1.1 Καθαιρέσεις τοίχων (πλινθοδοµών)
∆ιάνοιξη δύο ανοιγµάτων, διαστάσεων περίπου 1,00*2,20 έκαστο, στα ιατρεία
010 και 106α. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνονται η συσσώρευση των προϊόντων στις
θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί µεταφορικού
µέσου και η µεταφορά σε κατάλληλους χώρους απόρριψης. Η τοποθέτηση κάδου
απορριµµάτων το κόστος ενοικίασης και οι σχετικές άδειες εγκατάστασης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
2 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
2.1 Εσωτερικά τοιχοπετάσµατα ξηράς δόµησης
Προµήθεια και τοποθέτηση πετασµάτων γυψοσανίδας για τη διαµόρφωση των
νέων διαχωριστικών τοίχων που προβλέπονται (δηµιουργία χώρου υποδοχής και λήψεων
µικροβιολογικού, χώρου ενεσοθεραπείας, γραφείου ∆/ντη, κλείσιµο των ανοιγµάτων που

καταργούνται στο 106α, όπως επίσης και κάθε άλλο τοιχοπέτασµα χρειασθεί να
τοποθετηθεί).
Τα πετάσµατα γυψοσανίδας είναι τύπου ξηράς δόµησης και πρέπει να
παραδοθούν έτοιµα για επεξεργασία βαφής. Θα αποτελούνται από, γαλβανιζέ σκελετό
και γυψοσανίδες εκατέρωθεν τύπου πάνελ πάχους 12.5mm µε εσωτερική µόνωση
πετροβάµβακα σε πλάκες 50mm.
3 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1 Τοποθέτηση ερµαρίων και πάγκων.
Θα προστεθούν στο χώρο του µικροβιολογικού εργαστηρίου άνω και κάτω
ερµάρια και πάγκος εργασίας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι
πάγκοι (συνολικού µήκους περίπου 12µ), τα επιδαπέδια ερµάρια (µήκους περίπου 8µ)
και τα επίτοιχα ερµάρια (µήκους περίπου 10µ.) θα αποξηλωθούν και µεταφερθούν µε
ευθύνη του Αναδόχου από το κτίριο της ΚΑΠ ∆ΕΗ και θα συναρµολογηθούν και
επανατοποθετηθούν στην νέα εγκατάσταση, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο στον
χώρο. Οι πάγκοι θα κοπούν στις κατάλληλες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν σύµφωνα
µε το σχέδιο. Θα αλλαχθούν όσα πόµολα είναι σπασµένα και θα γίνει αποκατάσταση των
επιφανειών των ερµαρίων όπου είναι απαραίτητο. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση ενός
υφιστάµενου νεροχύτη στην αίθουσα 011 µε αντίστοιχο που θα µεταφερθεί από την
εγκατάσταση του ΚΑΠ ∆ΕΗ, µε κατάλληλη τροποποίηση του υφιστάµενου πάγκου.
∆ιάνοιξη οπής σε υφιστάµενη πάγκο, στη θέση όπου προβλέπεται να τοποθετηθεί
αιµατολογικός αναλυτής.
Μεταφορά πάγκου εργασίας και γκισέ από τον Γ' όροφο στο ισόγειο, στο ιατρείο
008 και το χώρο του ΣΠΜΠ αντίστοιχα.
4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
4.1 Εσωτερικές θύρες.
Αποξήλωση τριών ξύλινων εσωτερικών θυρών µαζί µε τις κάσες τους και
επανατοποθέτησή τους σε νέα θέση βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου (010, 106α και
ενεσοθεραπεία). Τα υπό κατάργηση ανοίγµατα θα καλυφθούν από γυψοσανίδα και θα
γίνει αποκατάσταση του αρµού περιµετρικά και βαφή.
Τοποθέτηση νέων κασωµάτων στους νέους χώρους (µικροβιολογικό, χώρος
λήψεων, ενεσοθεραπεία και γραφείο ∆/ντή). Θα επαναχρησιµοποιηθούν όσα από τα
θυρόφυλλα που βρίσκονται αποθηκευµένα στη Μονάδα είναι εφικτό, αφού

επισκευαστούν και προστεθούν σε αυτά κλειδαριές, πόµολα και όλα τα παρελκόµενα. Οι
νέες µεταλλικές κάσες, θα κατασκευαστούν µε προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η
προσαρµογή τους µε τα υπάρχοντα θυρόφυλλα και θα βαφτούν. Τα νέα θυρόφυλλα που
θα τοποθετηθούν, θα είναι αντίστοιχης τυπολογογίας µε τα υφιστάµενα.
4.2 Κουφώµατα αλουµινίου.
Τροποποίηση

του

κουφώµατος

εξωτερικού

παραθύρου

στο

γραφείο

µικροβιολόγου ώστε µέρος του να γίνει ανοιγόµενο. Προµήθεια και τοποθέτηση
παραθύρου συρόµενου επάλληλου, διαστάσεων 1,00*1,10 στο νέο χώρο του
µικροβιολογικού. Προµήθεια και τοποθέτηση περσίδων στις διαστάσεις του νέου
ανοίγµατος.
Θα γίνει προµήθεια και αντικατάσταση των ασφαλειών των παραθύρων όπου
είναι απαραίτητο. Υπολογίζονται 10 τεµάχια.
Έλεγχος δυνατότητας τοποθέτησης διαχωριστικού υαλοστασίου αλουµινίου µε
την αντίστοιχη πόρτα, στο διάδροµο του Α' ορόφου µεταξύ των ιατρείων 108 και 109,
διαστάσεων 2,85*3,15 µε χρήση διαθέσιµων κουφωµάτων αλουµινίου που υπάρχουν στη
Μονάδα.
5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
5.1 Επένδυση τοίχου µε κεραµικά πλακίδια
Οι τοίχοι πάνω από τους πάγκους που θα τοποθετηθούν στο χώρο 008 και στο
νέο νιπτήρα στην Ενεσοθεραπεία θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια, ποιότητας Α,
εφυαλωµένα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", διαστάσεων και χρώµατος καθ’
υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε ύψος τουλάχιστον 0,60µ πάνω από την τελική
επιφάνεια του πάγκου.
5.2 Αποκατάσταση επιστρώσεων δαπέδων
Στα σηµεία, όπου υπάρχουν φθορές στις επιστρώσεις δαπέδων του χώρου, λόγω
των εργασιών ανακαίνισης, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης µε προσθήκη οµοειδούς
υλικού.
5.3 Αποκατάσταση επιχρισµάτων
Στα σηµεία, όπου υπάρχουν φθορές στα επιχρίσµατα, λόγω των εργασιών
ανακαίνισης ή λόγω προγενέστερων φθορών από υγρασία, θα γίνουν εργασίες
αποκατάστασης.
6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

6.1 Χρωµατισµοί
Θα γίνει προµήθεια και εφαρµογή χρωµάτων υψηλής ποιότητας και συναφών
απαιτούµενων υλικών.
Σε όλα τα νέα χωρίσµατα από γυψοσανίδα προβλέπονται οι χρωµατισµοί των
επιφανειών των γυψοσανίδων µε χρώµατα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (πλαστικά ή ριπολίνες) σε δύο διαστρώσεις µε
σπατουλάρισµα.
Θα βαφούν όλοι νέοι χώροι που δηµιουργούνται, όλοι οι χώροι στους οποίους
γίνονται παρεµβάσεις (µικροβιολογικό, χώρος προσωπικού, ενεσοθεραπεία, 010, 008,
106α κλπ) και οι χώροι που εγκαθίστανται νέα γραφεία (209 ως 211, γραφείο ∆/ντή κλπ).
Σε όλες τις επιφάνειες των εσωτερικών τοιχοποιιών των νέων χώρων που
δηµιουργούνται θα γίνει απόξεση των παλαιών χρωµατισµών, και θα γίνουν χρωµατισµοί
µε χρήση πλαστικών χρωµάτων. Θα γίνει προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και
εφαρµογή του τελικού χρώµατος. Όπου απαιτείται θα πραγµατοποιηθούν επιπλέον
εργασίες αποκατάστασης. Ειδικά ο χώρος 010 θα βαφεί αφού καθαριστεί από παλαιούς
χρωµατισµούς και ασταρωθεί θα βαφεί µε αντιµικροβιακή, αντιβακτιριδιακή βαφή
υψηλών προδιαγραφών σε δύο στρώσεις.
Επίσης, πέραν των προαναφερθέντων, θα γίνουν επεµβάσεις αποκατάστασης των
χρωµατισµών σε χώρους που θα υποδειχτούν από την Τεχνική Υπηρεσία, ενδεικτικής
επιφάνειας τοίχων 200 τ.µ.
Θα αποκατασταθούν οι χρωµατισµοί στις οροφές, σε σηµεία όπου υπάρχουν
σηµάδια υγρασίας (008, 010, ενεσοθεραπεία, χώρος προσωπικού και τοπικά σε σηµεία
όπου υπάρχουν έντονες φθορές). Θα γίνει απόξεση των παλαιών χρωµατισµών, και εκ
νέου χρωµατισµοί µε χρήση υδροχρώµατων. Θα γίνει προετοιµασία των επιφανειών,
αστάρωµα και εφαρµογή του τελικού χρώµατος.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στο ισόγειο του κτιρίου
είναι οι εξής :
Στον χώρο του νέου µικροβιολογικού εργαστηρίου (012, 012A, 011)
- µεταφορά του Fan –coil

σε θέση που θα υποδειχθεί από την ∆/νση Τεχνικής

Υπηρεσίας σε απόσταση 3-4 µέτρων από την σηµερινή εγκατάσταση

- προσθήκη ή αντικατάσταση ασφαλειών στους 2 ηλεκτρολογικούς πίνακες (έως 10 τµχ
10-63Α)
- προσθήκη 2 ρελέ διαφυγής (63Α) στους 2 ηλεκτρολογικούς πίνακες
- εγκατάσταση -µε προσθήκη ή αντικατάσταση του σιφωνιού του νεροχύτη- αγωγού
αποχέτευσης του αιµατολογικού αναλυτή (σύµφωνα µε το αρχιτεκτονικό σχέδιο)
- εγκατάσταση 2 νέων ενισχυµένων εξωτερικών γραµµών ρεύµατος ΝΥΜ 3Χ2,5mm σε
κανάλι από τον Η/Π για την εγκατάσταση κλιβάνου κλπ. Έλεγχος καλής λειτουργίας
όλης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Μικροβιολογικού εργαστηρίου.
- µεταφορά και εγκατάσταση επίτοιχου απορροφητήρα από την υφιστάµενη
εγκατάσταση ΚΑΠ ∆ΕΗ σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία
- εγκατάσταση 2 νέων τηλεφωνικών γραµµών(καλωδίωση) και διαδικτύου στους χώρους
των νέων γραφείων καθ’ υπόδειξη της ∆/νσηςΤεχνικής Υπηρεσίας
- µεταφορά 2 φωτιστικών επίτοιχων σωµάτων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την
∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας.
- εγκατάσταση κλιµατιστικής συσκευής τύπου split – union δυναµικότητας 9-12.000
Btu/h καθ’ υπόδειξη της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
- εγκατάσταση δύο νέων ηλεκτρικών γραµµών ΝΥΜ 3X2,5mm στους νέους χώρους από
παρακείµενο ηλεκτρολογικό πίνακα καθ’ υπόδειξη της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Στον χώρο 008 θα απαιτηθεί η προσαρµογή του νιπτήρα µε την µπαταρία νερού στην νέα
θέση.
Στον χώρο της ενεσοθεραπείας προβλέπεται η εγκατάσταση:
- νεροχύτη που θα αποξηλωθεί από άλλη θέση και νέας βρύσης
- νέας τηλεφωνικής γραµµής (καλωδίωση) και διαδικτύου από το τηλεφωνικό κέντρο
- νέας κλιµατιστικής συσκευής τύπου split – union δυναµικότητας 9-12.000 Btu/h καθ’
υπόδειξη της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Στους χώρους 005 και 004 προβλέπεται η εγκατάσταση:
- νέας τηλεφωνικής γραµµής (καλωδίωση) για χρήση διαδικτύου από το κεντρικό rack
Στο wc του ιατρείου 108 θα γίνει έλεγχος της αποχέτευσης και του σιφωνιού και
αποκατάσταση υφιστάµενης διαρροής.
Οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στον δεύτερο όροφο του
κτιρίου είναι οι εξής :
- εγκατάσταση τεσσάρων νέων τηλεφωνικών γραµµών (καλωδίωση) και γραµµών
διαδικτύου από το κεντρικό rack στους χώρους των γραφείων των διοικητικών
υπαλλήλων και του ∆/ντη
- εγκατάσταση τεσσάρων νέων ηλεκτρικών γραµµών ΝΥΜ 3X2,5mm από παρακείµενο
ηλεκτρολογικό πίνακα καθ’ υπόδειξη της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

- εγκατάσταση νέας κλιµατιστικής συσκευής τύπου split – union δυναµικότητας 9-12.000
Btu/h καθ’ υπόδειξη της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στην εγκατάσταση κλιµατισµού είναι οι εξής εργαασίες
- Aποξήλωση 7 κλιµατιστικών τύπου split τοίχου από το κτίριο της ΚΑΠ ∆ΕΗ και
µεταφορά - τοποθέτηση 3 στο κτίριο του ΤΙ Αµπελοκήπων. Στο χώρο της ΜΥ ΚΑΠ
∆ΕΗ θα παραµείνουν 35 κλιµατιστικά δαπέδου η κατάσταση των οποίων θεωρείται
κακή και η µεταφορά τους δεν ενδείκνυται.

ειδικοί όροι:
1) Θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος
διαγωνισμού και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα:
α) Ότι διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό
εξοπλισμό για την εκτέλεση της προμήθειας και των απαραίτητων εργασιών.
β) Ότι έχει πραγματοποιήσει αυτοψία στο κτίριο του Τ.Ι. Αμπελοκήπων, έχει επισκεφτεί
τις εγκαταστάσεις και τους χώρους όπου πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες και έχει
λάβει πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης.
γ) Ότι έχει πλήρη γνώση των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την
αναδιαμόρφωση χώρων του κτιρίου του Τ.Ι. Αμπελοκήπων και, εφόσον τελικώς
κατακυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισμός, θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του
σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
δ) Ότι εγγυάται για το σύνολο των υλικών που προσφέρει, καθώς και των παρεχόμενων
υπηρεσιών για διάστημα τριών (3) ετών και ότι εφόσον διαπιστωθούν αστοχίες ή/και
βλάβες ή/και ασυμφωνίες, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση της 3ηςΥ.ΠΕ. (Μακεδονίας) να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν
συνόλω τα τμήματα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα.
ε) Ότι θα εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός διαστήματος τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2) Ο Προμηθευτής-ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου
τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα
οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική
ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών για
την αναδιαμόρφωση χώρων του κτιρίου του Τ.Ι. Αμπελοκήπων, ο Προμηθευτής θα
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.
Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό
του Προμηθευτή ή στο προσωπικό της Μονάδας Υγείας ή γενικά σε οποιουσδήποτε
τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των αναφερόμενων υποχρεώσεων του
Προμηθευτή ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει
αποκλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή
όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

