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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 
    
 ΘΕΜΑ : «Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία Εξωτερικών Ιατρείων Οφθαλμολογικής          

Κλινικής» 
 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες διαμόρφωσης χώρων για τη 

δημιουργία των Εξωτερικών Ιατρείων της Οφθαλμολογικής Κλινικής και συγκεκριμένα τη 

δημιουργία Εξεταστηρίων – Ιατρείων, καθώς και δύο (2) ολοκληρωμένων WC στο υπόγειο του 

Κτιρίου Γ΄.  Η διαμόρφωση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των Ιατρείων . 

Το  σύνολο των εργασιών που θα γίνουν και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που απαιτούνται, 

πρέπει να είναι οι εξής: 

1) Οι τοιχοποιίες για των διαχωρισμό των Ιατρείων θα αποτελούνται από γυψοσανίδα αντι-

μικροβιακή διπλού τοιχώματος με μόνωση από πετροβάμβακα 50Kg. Σε όλα τα Εξεταστήρια –

Ιατρεία θα τοποθετηθεί οροφή ορυκτής ίνας αντιμικροβιακού τύπου κατάλληλων προδιαγραφών 

και φωτισμός ορυκτής ίνας Led 60cmx60cm-40w-4000K καθώς και εσωτερικές θύρες 

διαστάσεων 2,10mx1,00m. Κάθε Εξεταστήριο – Ιατρείο θα έχει δίκτυο δύο (2) θέσεις data και μία 

(1) ΟΤΕ που θα καταλήγουν στο RAC καθώς και πέντε (5) θέσεις πριζών.  

2) Θα δημιουργηθούν δύο (2) ολοκληρωμένοι χώροι WC διαστάσεων που θα υποδείξει η 

υπηρεσία και θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων ειδών 

υγιεινής, μπαταριών, εσωτερικών θυρών και πλακιδίων τοίχου και δαπέδου. 

3) Θα  γίνει ελαιοχρωματισμός όλου του εσωτερικού χώρου με αντιμικροβιακά χρώματα που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

4) Στον χώρο αναμονής και στον χώρο των Εξεταστηρίων – Ιατρείων που θα δημιουργηθούν 

θα τοποθετηθεί εξαερισμός, επειδή δεν θα υπάρχει άμεσος αερισμός με τον περιβάλλοντα χώρο. 



Η εγκατάσταση έχει σκοπό την επίτευξη και διατήρηση των ελάχιστων συνθηκών ευεξίας στα 

Εξεταστήρια – Ιατρεία. 

Η όδευση των αεραγωγών προσαγωγής νωπού αέρα και η απαγωγή του  απορριπτέου 

αποτελεί μέρος της μελέτης – προσφοράς του προσφέροντος.  

5)  Τα μηχανήματα θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου και θα προσφέρουν υπερπίεση στον 

χώρο σε σχέση με τους γειτονικούς, θα διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία στον χώρο σε 

συνάρτηση με την  ισχύ φωτισμού  και  προσωπικού  και θα διαθέτουν τον κατάλληλο 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό προς επίτευξη, έλεγχο και παρακολούθηση των ανωτέρω. 

6) Το περίβλημα του μηχανήματος θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους 1,5 χιλ. τουλάχιστον. Θα είναι μονωμένο εσωτερικά με ειδική ηχοαπορροφητική μόνωση 

για την μείωση του θορύβου. Θα συνοδεύεται σε από ειδικές αντικραδασμικές βάσεις ή 

αναρτήσεις. Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο συνεργείο συντήρησης στην Θεσσαλονίκη 

για  πέντε έτη και θα οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν βλάβη εντός μίας ώρας. Το μηχάνημα θα 

συνοδεύεται από πλήρη σειρά φυλλαδίων στην ελληνική γλώσσα , τεχνική περιγραφή της 

λειτουργίας , ελέγχου και ρυθμίσεών του. 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδεικνύει σχετική εμπειρία ή δάνεια εμπειρία  σε κλιματισμό 

χειρουργείων  με κριτήριο αξιολόγησης την προτεινόμενη λύση , την ποιότητα του 

προσφερομένου μηχανήματος ,την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας , την λειτουργικότητα 

της εγκατάστασης, τους  υπολογισμούς και τις παραδοχές, τον ΝΟΚ και τους κανονισμούς 

ειδικών κτιρίων (νοσοκομεία) και την εναρμόνιση με την αισθητική του κτιρίου. 

΄Ολες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης 

από ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. Θα υποβληθούν λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και τομή. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της μελέτης – προσφοράς του, υποχρεούται 

να προβεί σε δοκιμές μέχρι πλήρους ικανοποίησης των αποτελεσμάτων, να παραδώσει οδηγίες 

χειρισμού, λειτουργίας, συντήρησης και να διδάξει το εντεταλμένο προσωπικό του νοσοκομείου  

για  τον  χειρισμό της εγκατάστασης.   Είναι επίσης να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε νόμιμης 

άδειας .    

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους του καθαρούς και πλήρως 

αποκαταστημένους από φθορές που θα προκύψουν στην τοιχοποιία και στην ψευδοροφή (με 

σοβάντισμα, στοκάρισμα και βάψιμο).  

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου του έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης 

των εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους. 



Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών 

που πρέπει να εκτελεσθούν. 

Όλα τα υλικά θα έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Πέμπτη 13-08-2020, στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
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