ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.

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 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.
2519/04-02-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση με τη συλλογή προσφορών για την αντικατάσταση των σωληνώσεων θέρμανσης
στο κτίριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα (Κ.Ψ.Υ. Κεν. Τομέα) 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 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΨΥ ΚΤ (Καραολή και Δημητρίου 1)

Στο κτίριο του ΚΨΥ ΚΤ του ΨΝΘ θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες
αντικατάστασης σωληνώσεων θέρμανσης προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα θέρμανσης που
δημιουργεί λόγω παλαιότητας και συνεχούς διάβρωσης συχνές βλάβες και διαρροές. 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

ΥΠΟΓΕΙΟ
Θα γίνει αντικατάσταση των 2 συλλεκτών του συστήματος ψύξης- θέρμανσης, βανών και
τμημάτων του συστήματος θέρμανσης με τα μικρουλικά τους.
Θα γίνει πλήρης αποξήλωση των παλιών σωλήνων, συλλεκτών και μονώσεων όλων των διατομών
εντός του λεβητοστασίου με τις στηρίξεις τους έως του σημείου που αρχίζουν οι κατακόρυφες
στήλες. Η αντικατάσταση θα γίνει με σωλήνες PPR με υαλονήματα και μόνωση και θα
επανατοποθετηθούν τα εξαρτήματα που δεν παρουσιάζουν φθορά (κυκλοφορητές, 1 τετράοδη
βάνα) με νέες ανθεκτικότερες στηρίξεις. Θα τοποθετηθούν ρακόρ ταχείας σύνδεσης σε κάθε βάνα
ανάλογης διατομής ώστε να είναι εφικτή τυχόν μελλοντική αντικατάσταση
1-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Θα γίνει μερική αποξήλωση παλιών εγκαταστάσεων θέρμανσης από το λεβητοστάσιο μέχρι κάθε
όροφο (όχι του συστήματος ψύξης) στα σημεία που είναι εμφανή. Δεν θα αποξηλωθούν τα
θαμμένα ή εντοιχισμένα τμήματα σωληνώσεων. Θα γίνει αντικατάσταση όλου του δικτύου
θέρμανσης ανά όροφο. Οι νέες σωληνώσεις θα περαστούν εξωτερικά με όσο το δυνατό αισθητικά
ορθό τρόπο. Τυχόν διατρήσεις πατωμάτων και τοίχων θα επιδιορθωθούν. Η αποξήλωση
περιλαμβάνει κάθε είδους υλικά και εργασίες και πλήρη απομάκρυνση από τους χώρους και την
οικοδομή με χειρώνακτα ή μηχανικά μέσα με εργασίες φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης σε
χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τη λήψη απαιτουμένων
αδειών από τις αρχές.
Η νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει πλήρη κατασκευή και παράδοση σε κανονική λειτουργία του
δικτύου σωληνώσεων από το λεβητοστάσιο μέχρι κάθε υπάρχουσα τοπική μονάδα ανεμιστήρα
στοιχείου fan coil ανά όροφο (δεν περιλαμβάνει αντικατάσταση fan coil).
Περιλαμβάνει επίσης κάθε είδους υλικά και μικρουλικά και εργασίες δηλαδή κατάλληλους
σιδηροσωλήνες με ραφή ή χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή για τις πάνω από 2΄΄ διαμέτρους ή PPR,
εξαρτήματα συνδέσεων και σχηματισμού του δικτύου, στηρίγματα, ειδικά τεμάχια, όργανα
διακοπής και ελέγχου ροής, κάθε είδους βάνες, διακόπτες, βαλβίδες, φίλτρα, μονώσεις και βαφές
και αφορά το σύνολο των σωληνώσεων ζεστού νερού που αρχίζει από το λεβητοστάσιο και
καταλήγει στα σημεία σύνδεσης μέχρι κάθε υπάρχουσα τοπική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου fan
coil ανά όροφο (δεν περιλαμβάνει αντικατάσταση fan coil)
Αφορά επίσης αντικατάσταση σε
1. Συλλέκτες
2. Τρίοδες βάνες
3. Αντλίες
4. Ηλεκτρική εγκατάσταση για τη λειτουργία των παραπάνω
αν απαιτηθούν ώστε ο κάθε όροφος να γίνει αυτόνομος στη θέρμανση (μέσω βανών) δηλαδή να
μπορεί να απομονώνεται από το λεβητοστάσιο
Ο ανάδοχος θα επισκεφθεί το χώρο πριν την υποβολή προσφορών ώστε να κάνει με δική του
ευθύνη προμέτρηση υλικών και εργασιών καθώς και σχέδιο διέλευσης σωληνώσεων και πλάνο

διέλευσης αναλόγως των τρόπου εργασίας που θα προσφερθεί
προβλήματα υπολογισμών προμέτρησης

ώστε να αποφευχθούν τυχόν

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή,
Για την τοποθέτηση, ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή:
 να αποκαταστήσει πλήρως τις μικροφθορές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση στην
τοιχοποιία ή το δάπεδο ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση χωρίς να
διαφέρει από την προτεραία κατάσταση ως προς την αισθητική
 να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα απαιτηθεί
χωρίς συμμετοχή της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
 να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια σε
εργοτάξια κατά τη διάρκεια των εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και
να μεριμνά για την καθαριότητα του εργοταξίου του κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας
 να εργαστεί σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο των δομών
 να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση) με βάση την καλή τεχνική
και πρακτική σε χρόνο 1 μήνα
 να διαθέτει ο ίδιος Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τις εργασίες ενώ τα προϊόντα πιστοποίηση
ISO 9001:2015 κατασκευαστή και CE
 τα υλικά να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα

