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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

O

Αντικατάσταση παλαιών σητών µε νέες συρόµενες – επάλληλες.

Προµήθεια τοποθέτηση νέων σητών ανοιγόµενων συρόµενων επάλληλων, σε
αντικατάσταση των παλαιών, λόγω φθοράς.

Οι νέες σήτες θα τοποθετηθούν σε

απόστασης 6-8 εκ. από τα υπάρχοντα κουφώµατα αλουµινίου, προκειµένου να
καθίσταται δυνατός ο καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας των παραθύρων. Οι
σήτες θα αποτελούνται από πανί υψηλής αντοχής και ποιότητας και πλαίσιο αλουµινίου
σε χρώµα λευκό, ραµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνεται
η αποξήλωση και αποµάκρυνση των παλαιών φθαρµένων σητών καθώς και τα
απαραίτητα αρµοκάλυπτρα, σιλικόνη και επίχρισµα για τη σφράγιση των ατελειών κατά
την τοποθέτηση. Περιλαµβάνονται επίσης όλα τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των νέων σητών
από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττωµα καθώς και αστοχία τοποθέτησης
τουλάχιστον διετούς διάρκειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
-

Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει
πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.

-

Η επιµέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και
τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει
να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί
τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγµατικών µεγεθών και όχι από τα
σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

-

Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και
πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκοµίζει δείγµατα στο εργοτάξιο για
έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και
σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για
οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εµφανιστεί στο µέλλον.

-

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα
από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις
διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ,
∆ΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα
µε περιτύλιγµα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους
και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

-

Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

-

Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του
αντικειµένου, των ιδιοµορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Εάν,
αφού µελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης, διαπιστώσουν
την οποιαδήποτε ασυµφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και
εγκαίρως στην Επίβλεψη η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

-

Η τιµή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά,
µικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις µόνιµες
κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την
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ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :
α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο,
µέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι
οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό
ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκοµείου. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που
να εξασφαλίζουν ερµητική αποµόνωση του εργοταξίου για ηχοµόνωση και
προστασία από την σκόνη, των όµορων χώρων, λόγω οικοδοµικών εργασιών,
βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.
β. να προνοεί για την µεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να
παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών
µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και εν γένει
όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις
(νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων και οδηγίες και διατάγµατα περί υγιεινής και
ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε
συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους.

γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή
φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του
υπαιτιότητα.
δ. να συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκοµείου. Για
οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει
πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ:

Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠ.

