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<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
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Πληροφορίες : Σ.ΣΤΟΙΛΗ
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3/6/2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2015
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:
1 Την αρ.πρωτ.2500/14-5-2015 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με την οποία
εγκρίθηκε η επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού
2.Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού 15.000€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1413 του προϋπολογισμού του
Νοσοκομείου,
με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 15/6/2015 και ώρα 12.30μμ στο χώρο του Γρ.
ος
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 όροφος), ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 12/6/2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.00μμ.
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει
επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός
κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
-Τον αρ. της διακήρυξης.
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
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Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,
ο οποίος περιέχει:
Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε
ισχύει στην οποία θα
-Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
-Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί
με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
-Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
-Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο
και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
-Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη, σε έντυπη μορφή με τα πιθανά προσπέκτους εις διπλούν,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται τα
είδη που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, ο κατασκευαστικός οίκος και ότι άλλο απαιτείται στα
«τεχνικά χαρακτηριστικά».
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
1. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
2. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της
σύμβασης και θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά.
Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ..
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά
αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους
φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες,
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να
αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με
την εξήγηση της έννοιας τους.

4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Θα κατατεθούν δείγματα για όσα είδη ζητηθούν από την Επιτροπή για τη σωστή
αξιολόγηση
5. Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.
6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται ενώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς
το ΦΠΑ.
7. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.
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περί προμηθειών.
9. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα
συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους.
Χρόνος παράδοσης έως 2 ημέρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
μπορεί να χρειαστεί και αυθημερόν παράδοση υλικών.
10. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και
των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την θεώρηση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της
συνολικής καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
11.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ
μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους
ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.
12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.
.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ασφάλειες αυτόματες ράγας
Aσφάλειες αυτόματες ράγας
Aσφάλειες αυτόματες ράγας
Aσφάλειες αυτόματες ράγας
Aσφάλειες αυτόματες ράγας
Ασφάλειες τήξεως
Ασφάλειες τήξεως
Ασφάλειες τήξεως
Ασφάλειες τήξεως
Ασφάλειες τήξεως
Ασφάλειες τήξεως
Διακόπτες ράγας 1Φ
Διακόπτες ράγας 1Φ
Διακόπτες ράγας 1Φ
Διακόπτες ράγας 3Φ
Διακόπτες ράγας 3Φ

10Α
16Α
20Α
25Α
32Α
10Α
16Α
20Α
25Α
35Α
63Α
32Α
40Α
63Α
40Α
63Α
3

τεμ 12
τεμ 12
τεμ 12
τεμ 12
τεμ 12
τεμ 10
τεμ 10
τεμ 10
τεμ 10
τεμ 20
τεμ 10
τεμ 5
τεμ 5
τεμ 5
τεμ 5
τεμ 5
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Λαμπάκια ράγας 1Φ
Λαμπάκια ράγας 3Φ
Διακόπτες χωνευτοί απλοί
Διακόπτες χωνευτοί κoμιτατερ
Διακόπτες χωνευτοί αλε ρετουρ
Πρίζες σούκο χωνευτές
Πρίζες σούκο εξωτερ. στεγανές
Διακόπτες εξωτ. Στεγανοί αλέ ρετουρ
Διακόπτες εξωτ. στεγανοί κομιτατερ
Πολύπριζα με καλώδιο αντικεραυνικό
Πολύμπριζα σούκο με καλώδιο
Πολύμπριζα σούκο με καλώδιο
Πολύμπριζα σούκο με καλώδιο
Πολύπριζα σούκο χωρίς καλώδια
Πολύπριζα σούκο χωρίς καλώδια
Πινακάκια εξωτ 1 σειράς 4 θέσεων
Πινακάκια εξωτ. 1 σειράς 6 θέσεων
Πινακάκια εξωτ 1 σειράς 12 θέσεων
Πινακάκια εξωτ . 2 σειρών 24 θέσεων
Πίνακες χωνευτοί 2 σειρών 24 θέσεων
Πίνακες χωνευτοί 3 σειρών 36 θέσεων
πινακες χωνευτοί 3 σειρών 48 θέσεων
Ασφαλειοδιακόπτες 1Φ στεγανός 25Α
Ασφαλειοδιακόπτες 3 Φ στεγανός 25Α
Καλώδια ΝΥΑ
Καλώδια ΝΥΑ
Καλώδια ΝΥΑ
Καλώδια ΝΥΑ
Καλώδια ΝΥΑ
Καλώδια NYM
Καλώδια NYM
Καλώδια NYM
Καλώδια NYM
Καλώδια ΝΥΜ NYΥ 3Φ
Καλώδια ΝΥΜ NYΥ 3Φ
4

100Α
1Φ
3Φ

τεμ 2
τεμ 12
τεμ 2
τεμ 10
τεμ 10
τεμ 10
τεμ 20
τεμ 10
τεμ 3
τεμ 3
6 θέσεων
τεμ 5
2 Θέσεων
τεμ 5
4 Θέσεων.
τεμ 20
5 Θέσεων
τεμ 20
4 Θέσεων
τεμ.20
5 Θέσεων
τεμ.20
τεμ 1
τεμ 1
τεμ 1
τεμ 1
τεμ 1
τεμ 1
τεμ 1
τεμ 1
3Φ
τεμ 1
1,5 τετ.χιλ.
m 200
2,5 τερ.χιλ
m 200
6 τετ.χιλ
m 100
4τετ.χιλ
m 100
10τετ.χιλ.
m 100
3χ1,5τετ.χιλ.
m 100
3χ2,5τετ.χιλ.
m 100
34τετ.χιλ.
m 100
5Χ2,5τετ.χιλ.
m 100
5Χ10+1,5τετ.χιλ. m 100
5Χ16+1,5τετ.χιλ. m 100
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Καλώδιο εύκαμπτο
Καλώδιο εύκαμπτο
Καλώδιο εύκαμπτο
Καλώδιο εύκαμπτο
Καλώδιο εύκαμπτο
Καλώδιο εύκαμπτο
Kαλώδιο διπολικό
Kαλώδιο U.T.P.
Καλώδιο τηλεόρασης
Φις σούκο αρσενικά
Φις σούκο θηλυκά
Ταινίες μονωτικές
Ταινίες λάστιχοταινίες
Κλέμενς
Κλέμενς
Ρόκα καλωδίων
Ρόκα καλωδίων
Ρόκα καλωδίων
Ρόκα καλωδίων
Ρόκα καλωδίων
Ρόκα καλωδίων
Ρόκα καλωδίων
Λάμπες ηλεκτρονικές Β22 2700k
Λάμπες ηλεκτρονικές Ε27 2700k
Λάμπες ηλεκτρονικές Ε14 2700k
Δεματικά 100 τεμ.
Δεματικά 100 τεμ.
Δεματικά 100 τεμ.
Φωτιστικά ασφαλείας
Φωτιστικά ασφαλείας
Ρελέ διαρροής 1Φ
Ρελέ διαρροής 3Φ
Ρελέ διαρροής 3Φ
Ρελέ διαρροής 3Φ
Φισάκια RG ακουστικού
5

3Χ0,75τετ.χιλ.
3Χ1,5τετ.χιλ.
3Χ2,5τετ.χιλ.
3Χ6 τετ.χιλ
3Χ4τετ.χιλ.
5Χ1,5τετ.χιλ.
5Χ2,5τετ.χιλ.
2Χ0,75τετ.χιλ.
4 Ζευγών

10 χιλ
16 χιλ
5\20
6\25
7\25
8\25
9\25
10\23
12\35
23w
23w
7W
10cm
20cm
30cm
0,60 m
1m
40Α
40Α
63Α
100Α

m 100
m 200
m 200
m 20
m 20
m 100
m 100
m 100
m 610
m 100
τεμ 30
τεμ.30
τεμ.30
τεμ.5
τεμ. 50
τεμ. 50
τεμ.100
τεμ.100
τεμ.100
τεμ.100
τεμ.100
τεμ. 50
τεμ. 50
τεμ. 20
τεμ. 50
τεμ. 30
τεμ.100
τεμ.100
τεμ.100
τεμ. 3
τεμ. 1
τεμ. 2
τεμ. 2
τεμ. 3
τεμ. 1
τεμ.100
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Φισακια RG 45 δικτύου
Σωλήνα σπιράλ τύπου ΚΟΥΒΙΔΙ
Σωλήνα σπιράλ τύπου ΚΟΥΒΙΔΙ
Σωλήνα σπιράλ τύπου ΚΟΥΒΙΔΙ
Στάρτερ φθορίου
Στάρτερ φθορίου
Μπάλαστ φθορίου
Μπάλαστ φθορίου
Μπαλαστ φθορίου ηλεκτρονικά
Μπαλαστ φθορίου ηλεκτρονικά
Ντουί φθορίου για φωτιστικά
Ντουί 0ρειχαλκινα ε27 β22
Βάσεις σταρτερ

2015-06-03
Φ-16
Φ-20
Φ-25
4-22w
4-80w
1-20w
1-40w
60w
105w

Καλώδιο προέκτασης τηλ. 2 Ζευγών
Κουτιά διακλαδώσεων εξ. Στεγανών
Κουτιά διακλαδώσεων εξ. Στεγανών
Κουτιά διακλαδώσεων εξ. Στεγανών
Μπαταρίες αλκαλικές

7,5Χ7,5
10Χ10
20Χ15
9ν

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ
Μπαταρίες αλκαλικές μεσαίες

1,5ν
1,5v

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ
Μπαταρίες 12v 7ah
σποτ επιτοίχεια μονά ε27
Λάμπες ιωδίνης μεγάλες
Λάμπες ιωδινης μικρές
Λάμπες ιωδινης καρφακια 12v
Λάμπες ιωδινης καρφακια 12v
Λάμπες νατρίου τύπου Δ.Ε.Η.
Λάμπες φθορίου στρογγυλές
Λάμπες φθορίου στρογγυλές
Λάμπες τ5
Λάμπες pl
Λάμπες pl

1,5ν
12v
150w
100w
20w
35w
150w
22w
22w/840 TL5
80w
18w
26w
6

τεμ.100
τεμ.15
τεμ.50
τεμ.50
τεμ.50
τεμ.300
τεμ.200
τεμ. 10
τεμ. 10
τεμ. 3
τεμ. 3
τεμ 8
τεμ 3
τεμ 10
τεμ.
200
τεμ.5
τεμ.5
τεμ. 50
τεμ 20
τεμ.
100
τεμ 20
τεμ.
200
τεμ 10
τεμ 20
τεμ. 50
τεμ 5
τεμ 20
τεμ 20
τεμ. 2
τεμ.100
τεμ 20
τεμ 10
τεμ 10
τεμ 10
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Τηλεφωνικές συσκευές
Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες
Λάμπες μινιόν Ε14 κόκκινες
Λάμπες Ε27 μπλε μινιον
Λάμπες σποτ καρφακι 12v
Λάμπες σποτ gu10 led
Λάμπες φθορίου 18w

54w

Λάμπες φθορίου

1,20m

Λάμπες φθορίου

36w
58w

5w
5w
20w
5w
0,60m

1,50m

Λάμπες φθορίου lumilux 18w
Λάμπες φθορίου lumilux 36w
Λάμπες φθορίου lumilux 58w
Σκάφες φθορίου μονές στεγανές
Σκάφες φθορίου διπλές
Σκάφες φθορίου διπλές
Σκάφες φθορίου μονές
Σκάφες φθορίου μονές στεγανές
Σκάφες φθορίου μονές στεγανές
Σκάφες φθορίου διπλές στεγανές
Φωτιστικά φθορίου εξωτ με κατροπτο
Σκάφες φθορίου διπλές στεγανές
Φωτιστικά φθορίου διπλά εξωτ με κατροπτο
Φωτιστικά φθορίου διπλά εξ με κατροπτο
Σκάφ. Φθορίου ψευδοροφής με κάτοπτρο
κανάλια πλαστικά
αυτοκόλλητα
κανάλια πλαστικά
αυτοκόλλητα
κανάλια πλαστικά
κανάλια πλαστικά
κανάλια πλαστικά
Κανάλια πλαστικά τύπου LEGRAND
Πριζάκια τηλ. Εξωτερικά .διπλά
Πριζάκια τηλ εξωτερικά μονά
Σπιράλ τηλεφώνου ακουστικού
Καλώδιο σύνδεσης tv αρσ-θηλ.
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0,60m
1,20m
1,50m
0,60m
1,20m
1,50m
1,50m
1,20m
1,50m
1,20m
60Χ60cm
1,50m
1,20m
1.50m
60Χ60cm
20Χ10
25Χ25
25Χ40
120Χ60
100Χ60
100Χ35

τεμ 10
τεμ. 50
τεμ.2
τεμ. 8
τεμ. 8
τεμ 10
τεμ 50
τεμ.600
τεμ.
200
τεμ.
100
τεμ.
100
τεμ. 25
τεμ. 25
τεμ 6
τεμ.2
τεμ 2
τεμ 2
τεμ 2
τεμ 2
τεμ 2
τεμ 10
τεμ 2
τεμ 2
τεμ 2
τεμ 10
m 100
m 100
m 50
m 50
m 25
m 25
τεμ. 20
τεμ. 20
τεμ. 30
τεμ 10
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Τεμ.10
τεμ 10

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει απαραίτητα να
λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω προϋποθέσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α. Γενικά
Τα υλικά που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο, για το Συνεργείο Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με
την κατάσταση πρόβλεψης υλικών για ένα έτος και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, καθώς και του εξοπλισμού του
Νοσοκομείου, θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά,
προδιαγραφές και απαιτήσεις:
1. Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων
πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και σήμανση CE.

κατασκευαστικών

οίκων,

2. Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και
απαιτήσεις (VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, κλπ), σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω
υλικά.
3. Όλα τα υλικά, τα οποία χρήζουν επεξηγήσεων ή οδηγιών, θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης – λειτουργίας.
4. Σε όλα τα υλικά, επί των τεμαχίων ή επί της συσκευασίας τους, θα αναγράφονται, στα
ελληνικά, τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή – εισαγωγέα (χώρα
κατασκευής – διεύθυνση – τηλέφωνο, κλπ).
5. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα ανωτέρω (§ Α.1. έως και § Α.4.), η επιτροπή
αξιολόγησης, θα μπορεί να θεωρεί, ότι, τα υλικά αυτά, δεν πληρούν τις προδιαγραφές –
απαιτήσεις, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εκτός και αν με έγγραφη
αιτιολόγησής της, αποφανθεί για το αντίθετο.

Β. ΥΛΙΚΑ
1. Καλώδια
Τα καλώδια των ισχυρών ρευμάτων, θα είναι E1VV-R (ΝΥΥ), H05V/H07V-K (ΝΥΑ), H05VVU (R) (ΝΥΜ), σε διάφορα χρώματα και διατομές, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κανονισμούς.
2. Κανάλια
Τα κανάλια θα είναι από ενισχυμένο πλαστικό (ενδεικτικός τύπος Legrand), διαφόρων
διαστάσεων.
3. Πρίζες (Ρευματοδότες)
Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι 16Α/250V. Οι ακροδέκτες των ρευματοδοτών θα είναι
κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος (ενδεικτικός τύπος Legrand).
Όλοι οι ρευματοδότες θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να
έχουν ίδιες διαστάσεις και ίδια εμφάνιση (ενδεικτικός τύπος Legrand).
Ρευματοδότης χωνευτός "σούκο".
Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος "σούκο"). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή
τοποθέτηση (ενδεικτικός τύπος Legrand).
8

ΑΔΑ: 71ΦΛ46907Μ-ΓΦΚ

Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται μέσα
15PROC002818810
2015-06-03
σε κουτί από μονωτική ύλη με παρέμβυσμα.
Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο
κάλυμμα (ενδεικτικός τύπος Legrand).

4. Διακόπτες
Όλοι οι διακόπτες,(μονοί, διπλοί, κλπ) θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση,
και θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να έχουν ίδιες διαστάσεις
και ίδια εμφάνιση (ενδεικτικός τύπος Legrand).
5. Λαμπτήρες
Οι λαμπτήρες όλων των τύπων, θα πληρούν τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές και θα είναι
ενεργειακής κλάσης Α ή Β.
Ντουί, μπάλαστ, χαμηλών απωλειών (20-40-65 W), στάρτερ, και βάσεις στάρτερ θα είναι
από ανθεκτικά και άκαυστα υλικά.
6. Αποζεύκτες-Ασφάλειες
Οι αποζεύκτες, ασφάλειες, μικροαυτόματοι, θα είναι τύπου ράγας και από ανθεκτικό υλικό,
(ενδεικτικοί τύποι SIEMENS, ABB, AEG,), διαφόρων μεγεθών (Α).
7. Φις
Φις αρσενικά και θηλυκά (προέκτασης ή πολύπριζα), τύπου σούκο, θα είναι καλής
ποιότητας, από ανθεκτικό πλαστικό ή καουτσούκ.
8. Ηλεκτρικοί Πίνακες (κουτιά)
Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες (κουτιά), θα είναι σύμφωνοι με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τους
κανονισμούς IEC 439 (ενδεικτικός τύπος, STAB για τους μεταλλικούς και Legrand για τους
πλαστικούς ΙΡ 55).
9. Διάφορα
Τα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα), θα είναι καλής ποιότητας, από ανθεκτικό πλαστικό, με
καρφιά κατάλληλα για στερέωση και σε μπετόν (ατσαλόκαρφα).
Κλέμενς, θα είναι πορσελάνης (10 – 20 %) και από πλαστικό, καλής ποιότητας.
Τηλεφωνικές συσκευές, θα είναι χρώματος μαύρο με οθόνη LCD.
Οι ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές, θα είναι χρώματος μαύρο με οθόνη LCD έγχρωμη.
Οι μονωτικές ταινίες, θα είναι καλής ποιότητας, με ελαστικότητα και ανθεκτικότητα, καλή
ο
εφαρμογή (κόλληση) και ανθεκτικές σε υψηλή θερμοκρασία ( 50 C).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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