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ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2018 ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ
ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΩΝ ΙΟΣΟΠΩΝ
1. Έρνληαο ππόςε:
α. Σηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο,
β. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ,
γ. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί Γεκόζησλ πκβάζεσλ,
δ. Σηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.
ε. Σηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη
ηδηαηηέξσο ηελ ππ. αξηζκ. ΠΓ1246/15o/10.12.2015.
ΑΝΑΡΣΟΤΝΣΑΙ
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ παξόληνο ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο:www.nimts.gr θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (http:
www.eprocurement.gov.gr) ζην πεδίν Γηαβνπιεύζεηο, κε ζθνπό ηε δεκόζηα
ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε παξερόκελσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ.
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο θαη παξαθαινύκε όπσο απνζηαινύλ ηπρόλ
παξαηεξήζεηο, κέρξη θαη ηελ 03 Ιαλνπαξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε, ζηελ πιαηθόξκα
δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ.
4. Η δηαβνύιεπζε ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή δηαδηθαζία, κε δεζκεπηηθήο
ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελδηαθεξόκελνη λα
ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ
πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. Δπηπξόζζεηα λα
επηζεκαίλεηαη ην εθηηκώκελν θόζηνο (κε δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα).
5. Σν Ίδξπκα δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα
ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ,
εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα
αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο, κε ηα ζηνηρεία ησλ
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νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
θαηέζεζαλ.
6. Δπειπηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο
αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
7. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη θαζεκεξηλά από 7:30 π.κ έσο 15:00 κ.κ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπoδηεπζπληήο
(Γηα ηνλ απνπζηάδνληα )

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
«Α» ΤΣΗΜΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΩΝ ΙΟΣΟΠΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ζηε
ΑΝΑΡΣΗΗ 22/2018

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 19/12/2018
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΩΝ ΙOΣΟΠΩΝ
ηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
κεηξήζηκα θαη ζπγθξίζηκα κεγέζε ελδηαθέξνληνο πνπ απνηεινύλ ζπγρξόλσο θαη
απαξάβαηνπο όξνπο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο πξνκήζεηαο. (Σν ‘’ηνπιάρηζηνλ’’
πξνζδηνξίδεη ην θαηώηεξν απνδεθηό όξην, ην ‘’πνιύ’’ ην αλώηεξν όκνην).
Α. Πεπιγπαθή Φςζικού Ανηικειμένος
1. Σν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
ελόο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγώλ θαηαινίπσλ, απνηεινύκελν
από ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ εηδηθέο δεμακελέο θαη κία (1) πξνδεμακελή, από αλνμείδσην
ράιπβα, θαηάιιειεο κεραληθήο αληνρήο, ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπιάρηζηνλ 20 θπβηθώλ κέηξσλ,
έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δερζεί ξαδηελεξγά απεθθξίκαηα από ηα W.C. ηνπ δσκαηίνπ
αζζελώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ξαδηελεξγέο ζεξαπείεο, έσο όηνπ ε ελεξγόηεηα ηνπο λα
κεησζεί ζε επίπεδα επηηξεπηά γηα ηελ απόξξηςε ηνπο ζην θνηλό απνρεηεπηηθό δίθηπν ηεο
πόιεο.
2. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ δεμακελώλ, θαζώο θαη ε
αλαδηακόξθσζε ησλ ππνδνκώλ ππνδνρήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δσκαηίνπ
ζεξαπεηώλ, ινγίδεηαη σο έλα ηεκάρην ζπλεπαθόινπζν ηεο πξνκήζεηάο ηνπο θαη άξα ην
παξόλ έξγν απνηειεί μη διαιπεηή ππομήθεια.
Β. Γενικά Υαπακηηπιζηικά
1. Η όιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη από θαηαζθεπαζηηθό νίθν κε
πηζηνπνηεκέλε εμεηδίθεπζε ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξαδηελεξγώλ ιπκάησλ.
2. Να πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο Nνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηε
κέγηζηε πνζόηεηα πγξώλ θαηαινίπσλ πνπ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηνληαη ηελ εκέξα ζην
δεκόζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο.
3. Να πεξηγξαθεί κε αθξίβεηα ν ρώξνο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη δεμακελέο
απόζβεζεο ησλ ξαδηελεξγώλ ιπκάησλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ πθηζηάκελε ρξήζε
ησλ γεηηληαδόλησλ ρώξσλ, ζύκθσλα κε ηελ αξρή βειηηζηνπνίεζεο ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο.
4. Όιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρώξσλ ηνπ
δσκαηίνπ ζεξαπεηώλ, ηεο αίζνπζαο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελώλ, ε θαηαζθεπή θαη κεηαθνξά
δηθηύσλ δηαζύλδεζεο θαη θαισδηώζεσλ θαζώο θαη ε ζύλδεζε κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ζα
αλαιεθζνύλ από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ππό ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Ιδξύκαηνο.
5. Η όιε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλε, ρσξίο ηελ
αλάγθε νπνηαζδήπνηε ρεηξνθίλεηεο ελέξγεηαο εθ κέξνπο ησλ ρξεζηώλ, παξά κόλν θαη’
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επηινγή ή ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λα γίλεηαη κέζσ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην ζύζηεκα δεμακελώλ.
Γ. Δπιμέποςρ Υαπακηηπιζηικά
Γ1. Γεξαμενέρ
1. Οη πξνζθεξόκελεο δεμακελέο ζα πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθέο,
θαηαζθεπαζκέλεο από αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηεο ζπγθνιιήζεηο θαη λα δηαζέηνπλ:
α. Δίζνδν – έμνδν ξαδηελεξγώλ ιπκάησλ.
β. Πξνδεμακελή πξώηεο ππνδνρήο θαη θαηάηκεζεο ησλ ιπκάησλ
γ. Κύξηεο αλνμείδσηεο θπιηλδξηθέο δεμακελέο απόζβεζεο
δ. Απηόκαηα ζπζηήκαηα αλάδεπζεο θαη εζσηεξηθήο πιύζεο γηα ηελ
νκνγελνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο θαη γηα ηελ απνθπγή εζσηεξηθνύ ηδήκαηνο.
ε. ύζηεκα αεξηζκνύ ησλ δεμακελώλ θαη ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ.
ζη. Δηδηθή ζέζε ιήςεο δείγκαηνο ζε θάζε κηα από απηέο.
δ. Αλζξσπνζπξίδα επίζθεςεο
2. Σν ζπλδεδεκέλν κε ηηο δεμακελέο ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ξαδηελεξγώλ
ιπκάησλ ζα πξέπεη λα αληιεί ηα ιύκαηα ησλ δεμακελώλ θαη λα ηα παξνρεηεύεη ζην δεκόζην
δίθηπν απνρέηεπζεο. Η θεληξηθή θνλζόια ειέγρνπ - ρεηξηζκνύ λα βξίζθεηαη εθηόο ηνπ
ρώξνπ ησλ δεμακελώλ, ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηνλ παξαιήπηε ηνπ έξγνπ. Πέξαλ
ηεο θεληξηθήο νζόλεο ζηελ θνλζόια ρεηξηζκνύ, ην ζύζηεκα λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ:
α. Απηόκαηε απαγσγή ησλ αεξίσλ έθαζηεο δεμακελήο κέζσ
ζσιελώζεσλ αεξηζκνύ
β. Απηόκαην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ηνπ ρώξνπ κε θαηαηνληζκό ύδαηνο.
γ. Οη θύξηεο δεμακελέο θαη ε πξνδεμακελή λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα
κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ησλ ιπκάησλ πνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ πιήξσζε ή ηελ θξαγή
(ι.ρ. εθ ζηεξεώλ θαηαινίπσλ) ηεο θάζε δεμακελήο, ώζηε λα αλαθόπηεη ηε ξνή ησλ
βηνιπκάησλ πξνο απηήλ θαη λα εθηειεί απηνκάησο ηελ κεηαγσγή ζηελ επόκελε.
δ. ύζηεκα ζπιινγήο θαη άληιεζεο ησλ ιπκάησλ ζε πεξίπησζε ηπραίαο
δηαξξνήο ηνπο ζηνλ ρώξν ησλ δεμακελώλ από ππεξρείιηζε ή δηαξξνή θαη
επαλαθνξάο ηνπο ζε άιιε δεμακελή.
ε. ύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο θάπνηαο δεμακελήο.
Γ2. Αςηομαηιζμοί
1. Η εγθαηάζηαζε λα πεξηιακβάλεη δύν (2) θνλζόιεο ειέγρνπ ζε δύν (2)
ρώξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν όπνπ ππάξρεη πξνζσπηθό ζε 24σξε βάζε, πνπ
λα δηαζέηνπλ θσηεηλά θαη ερεηηθά ζήκαηα πνπ ζα εηδνπνηνύλ γηα ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ
πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο θαη αθνξνύλ ππεξρείιηζε, δηαξξνή, αλώκαιε ιεηηνπξγία ησλ
αληιηώλ, ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ξαδηελεξγώλ αεξίσλ ζην ρώξν ησλ δεμακελώλ,
θαζώο θαη πξνεηδνπνίεζε ζπλερνύο ξνήο από ηνλ ληπηήξα, ιεθάλε θαη ληνπο ηνπ δσκαηίνπ
ζεξαπεηώλ.
2. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ λα ειέγρεηαη ην ηζηνξηθό ησλ ελεξγεηώλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (report / log file), ε ζηάζκε ησλ δεμακελώλ, ε εθθέλσζε θαη
πιήξσζε ηνπο, ε ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ, ν εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη νη όπνηεο
δπζιεηηνπξγίεο αλαθύςνπλ.
3. Να εγθαηαζηαζνύλ δύν (2) ζπζηήκαηα νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο επαθήο κε
ην δσκάηην ζεξαπεηώλ αληίζηνηρα κε ηηο δύν θνλζόιεο ειέγρνπ.
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4. Η πξνζθεξόκελε κνλάδα λα δηαζέηεη ζύζηεκα αδηάιεηπηνπ παξνρήο ηάζεο
(UPS) γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
5. ηνλ παξαπιήζην ρώξν ησλ δεμακελώλ λα ηνπνζεηεζεί ειεθηξηθόο
πίλαθαο ηζρύνο θαη ειέγρσλ απηνκαηηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο.

Γ. Υώπορ Δγκαηάζηαζηρ
1. Ο ρώξνο εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελώλ ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζηαηεπκέλνο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε αθηηλνπξνζηαζία ηνπ,
ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο Αθηηλνπξνζηαζίαο. Ο ρώξνο απηόο ζα κειεηεζεί
από ηελ άπνςε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο από ηελ Αθηηλνθπζηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ζύκθσλα κε ηε κειέηε απηή, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Αξκόδηα Αξρή πξνο έγθξηζε, λα
ζσξαθηζζεί θαηάιιεια, κε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή.
2. Οη απνρεηεύζεηο από ηελ ηνπαιέηα, ηνλ ληπηήξα θαη ην ληνπο ηνπ δσκαηίνπ
λα νδεγνύληαη απεπζείαο ζην θξεάηην ζπιινγήο ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελώλ,
κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή δηαδξνκή, κέζσ ζηεγαλνύ θξεαηίνπ από αλνμείδσην ράιπβα.
3. ε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη επηζπκεηή ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο
ή ρεηξνθίλεηεο εθηξνπήο ηεο απνρέηεπζεο ζην θεληξηθό απνρεηεπηηθό δίθηπν, ηόζν από ην
πξνζαγσγό ζηηο δεμακελέο δίθηπν, όζν θαη από ην απαγσγό από ηηο δεμακελέο δίθηπν.
4. ε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελώλ λα ππάξρεη
ζηθώλην θαη θξεάηην γηα ηε ζπιινγή από πηζαλή δηαξξνή, θαζώο θαη αηζζεηήξεο πγξαζίαο
γηα έιεγρν πηζαλήο δηαξξνήο, νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη κε ην ζύζηεκα ειέγρνπ.
5. Να θαηαζθεπαζηεί ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ από ηηο δεμακελέο θαη ηνπ
ρώξνπ απηώλ, πνπ ζα απάγεη ηα αέξηα θαη ζα ηα απνβάιιεη πάλσ από ην δώκα ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα ππεξάλσ απηνύ. Σν ζύζηεκα ζα
ελεξγνπνηείηαη από ην ρεηξηζηήξην ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.
6. Δπηπξνζζέησο

λα

πξαγκαηνπνηεζεί

εγθαηάζηαζε

ζην

ρώξν

ησλ

δεμακελώλ:
α. Ηιεθηξηθήο παξνρήο
β. Σξνθνδνζίαο λεξνύ
γ. Γύν ηειεθσληθέο Γξακκέο
7. Να εγθαηαζηαζνύλ, ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν, δύν όξζηνη
θαηαςύθηεο πνιιαπιώλ ζέζεσλ, ειάρηζηεο ρσξεηηθόηεηαο 200 ιίηξσλ έθαζηνο, γηα ηα
ζηεξεά βηνινγηθά θαηάινηπα ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ.
8. Να θαζνξηζηνύλ νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ θάησζη:
α. Βαλώλ εθηξνπήο ησλ ιπκάησλ από ην δσκάηην ζεξαπεηώλ ζην
ζύζηεκα ησλ δεμακελώλ θαη ζην θεληξηθό απνρεηεπηηθό δίθηπν.
β. Βαλώλ εθηξνπήο ησλ ιπκάησλ από ην ζύζηεκα ησλ δεμακελώλ ζην
θεληξηθό απνρεηεπηηθό δίθηπν.
γ. Δμαεξηζκνύ ησλ δεμακελώλ ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη
απόξξηςεο ησλ ιπκάησλ από ην ζύζηεκα.
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Δ. Καηαζκεςαζηική Γιαμόπθωζη Τποδομών για ηην εγκαηάζηαζη ηος
ζςζηήμαηορ
1. Αδηαηάξαθηε αλαδηακόξθσζε ηνηρσκάησλ θαη δαπέδνπ πξνο εμαζθάιηζε
επαξθνύο δηέιεπζεο θαη ζηήξημεο ησλ δεμακελώλ.
2. Δγθαηάζηαζε θξεαηίνπ απνξξνήο δηαξξνώλ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ.
3. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ή εθ λένπ επαλαηνπνζέηεζε ζύξαο εηζόδνπ.
4. Δπαλαθνξά ζηνηρείσλ επαξθνύο αθηηλνπξνζηαζίαο ζε όιεο ηηο ζέζεηο θαη
ηνπο ρώξνπο πνπ ππέζηεζαλ θαηαζθεπαζηηθέο αλαδηακνξθώζεηο. Οπνηεζδήπνηε εξγαζίεο
πνπ αθνξνύλ ζε εδξάζεηο, αλαδηακνξθώζεηο ππνδνκώλ αιιά θαη επαλαθνξά θαη
δηαζθάιηζε επαξθνύο αθηηλνπξνζηαζίαο λα πξνθύπηνπλ από ηνπο αληίζηνηρνπο
ππνινγηζκνύο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο θαη Καλνληζκνύο Αθηηλνπξνζηαζίαο.
5. Σν δάπεδν ηνπ ρώξνπ ησλ δεμακελώλ λα είλαη θαηάιιεια επηθιηλέο πξνο
ηελ κεξηά ηνπ θξεαηίνπ.
6. Σν δάπεδν ηνπ ρώξνπ ησλ δεμακελώλ θαη νη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη κέρξη ηνπ
ύςνπο ησλ 2 κέηξσλ από ην δάπεδν λα επηζηξσζεί από κε απνξξνθεηηθό πιηθό.
7. Ιδηαίηεξε κλεία λα δνζεί ζηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ ζπξξίθλσζεο
νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο αλαδηακνξθώζεηο.
8. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ππνδνκήο ησλ λέσλ
δεμακελώλ λα απνθαηαζηαζεί ν ρξσκαηηζκόο ηνπ ρώξνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.
9. Η πξόηαζε γηα ηελ απαξαίηεηε αλαδηακόξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ
ππνδνκώλ εγθαηάζηαζεο θαη ε κέζνδνο έδξαζεο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζα ππνβιεζεί,
ειεγρζεί θαη ζα εγθξηζεί πξόηεξα από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Δξγνδόηε.
η. Διδικόηεπερ Τποσπεώζειρ Αναδόσος
1. Να δηαζέηεη θαηάιιεια δηεζλή πηζηνπνηεηηθά (ISO) γηα κειέηε, εθαξκνγή,
επίβιεςε θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ απηόκαησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ξαδηελεξγώλ
θαηαινίπσλ.
2. Σν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ξαδηελεξγώλ ιπκάησλ, ή ηα
επηκέξνπο ζπζηήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ λα ζπλνδεύνληαη από ηα θαηάιιεια
πηζηνπνηεηηθά CE.
3. Να δηαζέηεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζπλεξγάηε,
πηζηνπνηεκέλν ζηελ αθηηλνπξνζηαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αλάινγσλ
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Ραδηελεξγώλ Απνβιήησλ.
4. Να αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ελόο ηνπιάρηζηνλ ηερληθνύ ππαιιήινπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ ώζηε λα κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη λα δηαρεηξηζηεί έθηαθηεο δπζιεηηνπξγίεο ή
βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ελόο Φπζηθνύ Ιαηξηθήο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο.
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5. Να παξάζρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ
εηώλ εθόζνλ γίλεηαη ρξήζε ζύκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη λα
θαζνξίζεη ην ύςνο ηεο εηήζηαο ζπκβάζεσο ζπληήξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γλεζίσλ
θαη ακεηαρείξηζησλ αληαιιαθηηθώλ, γηα ηα επόκελα δέθα (10) έηε.
6. Να παξάζρεη βεβαίσζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ
ζπληήξεζεο γηα ηα επόκελα 10 ηνπιάρηζηνλ έηε.
7. Να παξαδώζεη ην ζύζηεκα πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη ζε ιεηηνπξγία ζηνλ
πξνβιεπόκελν Ννζνθνκεηαθό ρώξν, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλώο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο
εγθαηάζηαζεο.
8. Να πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πιήξε
πνηνηηθό έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη πξηλ γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπoδηεπζπληήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ
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