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

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό ΝοσοκομείοΘεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Μ Ε Τ Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΗ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. 12831/28-06-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται
να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια και
μετακίνηση καλωδίου τροφοδοσίας ΔΕΗ στον πίνακα πλυντηρίων του ΨΝΘ και της κλιματιστικής
μονάδας τους, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο
έγγραφο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 4.510,00 €
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με
fax ή email) μέχρι τις 30-07-2019, ημέρα Τρίτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, 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 31-07-2019, ημέρα Τετάρτη.
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 11:00 π.μ., στο τηλέφωνο 2313 324180.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 22-07-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
α.α.

Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών και εργασιών
Απομάκρυνση των 2 καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων και η δημιουργία μιας νέας
εγκατάστασης με εναέρια όδευση σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ
1. Σκάψιμο έξω από το λεβητοστάσιο για αποκάλυψη των παλιών παροχών, με τα χέρια, χωρίς
μηχανικά μέσα και πιθανή θραύση οπλισμένου σκυροδέματος
2. Τοποθέτηση σχάρας 100Χ60Χ0,6 για την όδευση των καλωδίων εξωτερικά του
λεβητοστασίου
3. Τοποθέτηση συρματόσκοινου για την εναέρια όδευση των καλωδίων μεταξύ λεβητοστασίου
και κτιρίου πλυντηρίων
4. Άνοιγμα οπής για την όδευση των καλωδίων στο υπόγειο του κτιρίου των πλυντηρίων
5. Τοποθέτηση ενός καλωδίου παροχής πίνακα πλυντηρίων ΝΥΥ 3Χ70+35 και ενός καλωδίου
για το κλιματιστικό στο κτίριο των πλυντηρίων ΝΥΥ 3Χ50+25
6. Διακοπή της τάσης και κατασκευή ευθείων συνδέσεων (μούφες) των καλωδίων
7. Πλήρη επανασύνδεση και θέση σε λειτουργία
Για την τοποθέτηση, ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή:
-να αποκαταστήσει πλήρως τις μικροφθορές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση στην
τοιχοποιία ή αλλού και την πλήρη επιχωμάτωση ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη
κατάσταση ως προς την αισθητική και να μεταφέρει τυχόν μπάζα σε χώρο που επιτρέπεται από
τις αρχές
-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 πλυντηρίων και τους θερμαστές και να
αποφύγει την ενόχληση των εργαζομένων λαμβάνοντας μέτρα για τη σκόνη, το θόρυβο και
άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες κατά την διάρκεια των εργασιών
-να μετακινεί μόνος του τον κινητό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί και να τον επανατοποθετεί μετά
την επίστρωση
-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, ISO 14001 2015 και OHSAS 18001 (ή ISO
45001 2018) για παρόμοιες εργασίες ενώ τα προϊόντα θα διαθέτουν την αναγκαία πιστοποίηση
και έγκριση
-τα υλικά να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα
- να εργαστεί με επιμέλεια και με βάση τις αρχές της καλής πρακτικής λαμβανομένου υπόψη του
γεγονότος ότι δεν υφίστανται επαρκώς ακριβή και επομένως αξιόπιστα σχέδια οδεύσεων
υπογείων καλωδιώσεων ΔΕΗ στο Ψ.Ν.Θ
- να επισκεφθεί τα χώρο (σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο κο Καρτιπίδη Κων/νο,
τηλ. 2313324180) για να κάνει την αποκλειστική δική του προμέτρηση υλικών και εργασιών για
αποφυγή παρεξηγήσεων υπολογισμών

