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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  Προμήθειας Εξωσυμβατικού  Είδους 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 
και τοποθέτηση  εξαρτημάτων αλουμινίου  που θα χρειαστούν για την επισκευή 
κουφωμάτων αλουμινίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, με τη 
διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
   
Η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των χιλίων διακοσίων ευρώ 
(1.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ  ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ     ΣΤΙΣ    ΓΥΨΩΣΕΙΣ  

                 ¨                                ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Νο 2 

 

1
ος 

 ΟΡΟΦΟΣ   Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ W.C.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΩΜ341 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                      ΣΤΟ ΔΩΜ342  

ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ,ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ     ΣΤΟ ΔΩΜ 343 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜ. ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 

ΣΤΟ  ΔΙΑΔΡΟΜΟ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ . 
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  ΟΡΟΦΟΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΜΟΛΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΣΤΗΝ 

ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ . 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ  ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ  ΔΩΜ 401 

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ  ΔΩΜ 402 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΔΩΜ 407 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ W.C 404 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ W.C 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ  ΚΑΜΑΡΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ (4) ΚΑΙ ΠΟΜΟΛΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ . 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  



 

                

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές 
απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).  
 

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κο Κουντούρη Θοδωρή, (Τεχνική Υπηρεσία) 
τηλέφωνο:  213-2052575  
 
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail 
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως   ΠΕΜΠΤΗ  6-02-2020   &    ώρα 09:00 π.μ. 
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόν 
 
                                                                              
 
                                                                            Ο ΚΟΙΝΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                                                                              ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 

 1
ο 

Μέρος . Πίνακας  κουφωμάτων  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ  
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ΡΥΘΜΙΣΗ  ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ     ΣΤΙΣ    ΓΥΨΩΣΕΙΣ  
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ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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2ο Μέρος .  Υλικά  και τεχνικός εξοπλισμός . 
 
      Σε όλες   τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα  
υλικά και εξοπλισμός , μικρουλικά ,εξαρτήματα ,μικροεξαρτήματα και 
αναλώσιμα , καθώς και κάθε άλλη εργασία  απαραίτητη αλλά μη 
κατονομαζόμενη σύμφωνα  και με τις  υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου.  
     Τα υλικά που θα επιλεγούν για τις εργασίες  θα είναι αναγνωρισμένου  
εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από  σύστημα ποιότητας  
ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 και θα φέρει τη σήμανση  CE. 
          Ο  ανάδοχος  υποχρεούνται για την εφαρμογή των υλικών να 
ακολουθήσει     τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή . 
       Επίσης  φέρει την αποκλειστική ευθύνη   της ορθής  εφαρμογής τους από 
έμπειρους  και εξειδικευμένους τεχνίτες .   
 
ΓΕΝΙΚΗ  ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 1.Όλοι  οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να επισκεφθούν τους  χώρους και να 
λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών . 
 
 2. Ο ανάδοχος  θα είναι  υπεύθυνος  για τον πλήρη  συντονισμό  όλων των  
φάσεων των εργασιών  που πρέπει να εκτελεσθούν. 
 
3. Για λόγους  ασφαλείας  ο ανάδοχος  υποχρεούνται όπως  ενημερώνει  την 
αρμόδια  διεύθυνση  σχετικά με το ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς 
ταυτότητας  των προσώπων (προσωπικού του , συνεργατών, βοηθών  
εκπλήρωσης )που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου. 
4. Ο ανάδοχος  υποχρεούνται  να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει  όλες 
τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας . Ειδικότερα , υποχρεούνται  στην 
καταβολή των νομίμων  αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί από υην 
οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε ., στην τήρηση του νόμιμου  ωραρίου , στην ασφαλιστική 
κάλυψη, στους όρους  υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων .Σε 
περίπτωση  που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω , θα καταγγέλλεται η 
σύμβαση  με την ανάδοχο εταιρεία .  
 
5. O ανάδοχος   είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση όλων όσων  
απασχοληθούν  κατά την εκτέλεση  του αντικειμένου της παρούσας καθώς  
και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων  
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε  άλλο κατά  νόμο 
ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης .Επισημαίνεται δε ότι τα 
άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος  για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της παρούσα θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην 
Ελλάδα.  Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει  να προβεί στην 
αναγγελία έναρξης  των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του  ΙΚΑ. 
 
6. Ο ανάδοχος  υποχρεούνται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , όπως αυτές 
ισχύουν , καθ’όλη τη διάρκεια  εκτέλεσης των εργασιών , καθώς επίσης  
υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες  διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας  
περί μέτρων ασφαλείας  και υγιεινής  και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος  , 



ποινικώς και αστικώς , για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εκ 
παραβάσεως  των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  (Π.Δ 
17/96, Π.Δ .159/99) όπως ισχύουν , κτλ. Περί υγείας  και ασφάλειας και Π.Δ 
305/96  Ελάχιστες  Απαιτήσεις Υγείας και  Ασφάλειας Προσωρινών  και 
Κινητών Εργοταξίων ), όπως  αυτή ισχύει κάθε φορά. 
7.Ο Ανάδοχος  είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος  για την αποζημίωση 
οποιουδήποτε  , για κάθε φύσεως   και είδους ζημιές , που τυχόν υποστεί  
από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή των προσώπων που θα 
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. 
 
8. Οι εργασίες  πρέπει να  εκτελούνται  σύμφωνα  με τους κανόνες της τέχνης 
και τεχνικής . Επίσης  πρέπει να  είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών , όπως αυτές αναγράφονται στα 
τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.  
 
9. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός  εξοπλισμός που πρόκειται  να 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια , 
αρίστης ποιότητας , προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων   (με 
πιστοποίηση ΙSO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική 
τους συσκευασία. Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός  εξοπλισμός που εφθάρη 
κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών  θα αντικατασταθούν ή θα  
διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης  και 
παραλαβής . 
 
 Ο ανάδοχος  θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό 
κατάλληλα .συγκεκριμένα  ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις 
κατά την μεταφορά. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση ου επιβλέποντος του 
έργου , που έχει δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα  
ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για 
την εκτέλεση της εγκατάστασης. 
 
10. Στα  σημεία του κτιρίου που προβλέπονται να γίνουν εργασίες , η 
μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ,προκειμένου να μην 
υπάρξουν  ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου . Ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εφοπλισμού , 
που βρίσκονται στους χώρους  που εκτελούνται εργασίες  και θα προβεί στην 
κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση 
, τυχόν , πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος   θα φέρει την απόλυτη 
και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση τους .     
 
11. Οι μεταφορές  τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα 
γίνουν  με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση  , αποκομιδή και απόρριψη 
όλων των άχρηστων  υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες 
εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές , με 
ευθύνη  και δαπάνες του αναδόχου . Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα 
τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσης τους    και θα 
απομακρύνονται από τους χώρους  του κτηρίου κάθε  βράδυ. 
 
12.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση 
στην λειτουργία των Υπηρεσιών. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν  



εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται 
κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις 
οδηγίες του επιβλέποντος. 
 
13.Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, 
καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του 
κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και 
έτοιμοι προς χρήση. 
 
  14.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή 
τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην 
παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες 
για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά, όπως και 
όλα τα υλικά. 
Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα 
βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
 

 


