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ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.
2517/04-02-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση με τη συλλογή προσφορών για την ανακαίνιση του δαπέδου των Μαγειρείων του
Νοσοκομείου, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές
που αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο έγγραφο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά
(εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 10-04-2019, ημέρα Τετάρτη και έως τις 14:00 μ.μ.
στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη,
Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του
Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313
324116.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 02/04/2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
Στο κτίριο των μαγειρείων του ΨΝΘ θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες
προκειμένου να συμμορφωθούν ως προς τα δεδομένα των παρατηρήσεων της επιθεώρησης
εποπτών δημόσιας υγείας και που αφορούν το δάπεδο
Οι εργασίες θα γίνουν ενιαία, είναι μη εξειδικευμένες εργασίες, δεν απαιτούν ειδικό
τεχνικό προσωπικό και τεχνογνωσία ώστε να θεωρηθεί τεχνικό έργο και αφορούν κυρίως
προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και μικροεπισκευών.
Επίστρωση Βιομηχανικού δαπέδου στο χώρο των μαγειρείων και αποθήκης
τροφίμων, συνολικού εμβαδού περίπου 900 τ.μ. με αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική
επίστρωση 3 mm
Το παρόν δάπεδο είναι παλιό και φθαρμένο όμοιου τύπου και θα απαιτηθεί απόξεση, η
οποία συμπεριλαμβάνεται στην εργασία μαζί με την απόρριψη των υλικών απόξεσης
Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση του εξοπλισμού των μαγειρείων (πάγκοι,
ψυγεία κλπ) εκτός του χώρου των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους και η
επανατοποθέτησή τους
Θα τοποθετηθεί αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο αντιολισθητικό, εποξειδικής επίστρωσης
Οι αναγκαίες εργασίες είναι:
Προετοιμασία υποστρώματος με όποια εργασία είναι αναγκαία για να επιτευχθεί
κατάλληλη επιφάνεια να δεχθεί την εποξειδική επίστρωση (π.χ στεγνή, σταθερή,
απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ.) με κατάλληλη προεργασία π.χ. τρίψιμο,
αμμοβολή, ή ό,τι χρειαστεί για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης
πάνω στο υπόστρωμα.
Καθαρισμός
Αστάρωμα με εποξειδική ρητίνη σε 2 στρώσεις
Στοκάρισμα οπών και ρωγμών
Εφαρμογή των συστατικών της εποξειδική επίστρωσης για διαμόρφωση αντιολισθηρής
επιφάνειας με χαλαζιακή άμμο 0,4-0,8 mm, για επίτευξη αντιολισθηρότητας.
Σκούπισμα
Σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας
Τυχόν πρόσθετες εργασίες για αρμούς και γωνίες, λείανση της επιφάνειας,
Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία υγειονομικής γωνίας, που κατασκευάζεται για
εύκολο καθαρισμό η οποία πραγματοποιείται ευκολότερα στο βιομηχανικό δάπεδο απ΄ ό,τι
στο πλακάκι (απαίτηση HACCP)
Πλήρης προμήθεια υλικών και τοποθέτηση και παράδοση σε άριστη λειτουργία
(συμπεριλαμβανομένων υλικών, παρελκομένων, διαμόρφωσης υγειονομικής γωνίας,
κλίσεων κλπ)
Ο ανάδοχος θα επισκεφθεί το χώρο πριν την υποβολή προσφορών ώστε να κάνει με δική
του ευθύνη προμέτρηση υλικών και εργασιών αναλόγως των τρόπου εργασίας που θα
προσφερθεί ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα υπολογισμών προμέτρησης (η
παρακάτω προμέτρηση είναι ενδεικτική)
Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή
α/α
1

2

Εργασία
μονάδα
Προμήθεια υλικών δαπέδου για m2
εμβαδόν 900 τ.μ. (μαγειρεία και
αποθήκη τροφίμων), με τα αναγκαία
αστάρια και χαλαζιακή άμμο
Προεργασία (απομάκρυνση σαθρών
υπολειμμάτων, καθαρισμός κ.λ.π)

Προμέτρηση
900 m2 εμβαδόν
100m2 σοβατεπιά

