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 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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ 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 την αρ. 17η /12-09-2019 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ., πρόκειται να
προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια και
εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου στο κτίριο της κλινικής των Οξέων, με τις παρακάτω τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 11.000,00 €
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με
fax ή email) μέχρι τις 02-10-2019, ημέρα Τετάρτη 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 03-10-2019, 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 11:00 π.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116 και 180.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 25-09-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
α.α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΒΗΤΑ

Ποσότητα 1
450.000 Kcal/h
Φυσικού αερίου με εμβαπτιζόμενο πίνακα οργάνων
Πλήρης πιστοποίηση για φυσικό αέριο
εσωτερικό από χάλυβα ST 37-2 κατάλληλου πάχους
εξωτερικό από χάλυβα ST 37-2 κατάλληλου πάχους
φλογοαυλοί Mannnesman άνευ ραφής, το ίδιο και όσα στοιχεία καταπονούνται
Μόνωση υαλοβάμβακα κατάλληλου πάχους για μείωση απωλειών θερμότητας
Μεταλλικό κάλυμμα
Οικονομία καυσίμου (να αποδεικνύεται)
Η πόρτα θα μπορεί να ανοίγει είτε από αριστερά είτε από δεξιά ανάλογα με τις απαιτήσεις του
χώρου, τον οποίο θα επισκεφθεί απαραίτητα ο ανάδοχος για να προμετρήσει τις διαστάσεις
του και να διαπιστώσει και την δυνατότητα εισόδου του λέβητα στο λεβητοστάσιο με
ευθύνη του
Στην περίπτωση συναρμολόγησης επί τόπου οι εργασίες θα γίνουν από πιστοποιημένους
συγκολλητές με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ασφάλειας ώστε ο
συναρμολογημένος λέβητας να πληροί τις διαδικασίες σύνδεσης με το αέριο και
αδεοδότησης από την ΕΠΑ
Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης της ΕΠΑ, τροποποίησης της μελέτης
φυσικού αερίου του ΨΝΘ και έκδοση τυχόν νέας αδειοδότησης από εξειδικευμένο μηχανικό σε
θέματα αερίου
Καμινάδα με θυρίδα καθαρισμού εύκολη για συντήρηση
Εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον
Ανταλλακτικά για 10 χρόνια
Φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά
Πλήρη πιστοποίηση για συσκευές αερίου πχ 90/396/EEC, 2009/142/EC, 92/42/EEC, ISO
9001:2015 κατασκευαστή, πλήρες CE, που θα κατατεθεί στην υπηρεσία και στην ΕΠΑ για
τροποποίηση της αδειοδότησης
Αποξήλωση παλαιού λέβητα και απόθεσή του σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές
Πλήρης μεταφορά και εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο καθώς και πλήρης ηλεκτρολογική
σύνδεση του υπάρχοντος καυστήρα στο λέβητα
Υδραυλική δοκιμή
Ο λέβητας θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, συνδεδεμένος, πιστοποιημένος και με τη νέα
άδεια της ΕΠΑ αν απαιτείται. Αν δεν απαιτείται νέα ή τροποποιημένη αδειοδότηση φυσικού
αερίου, ο ανάδοχος θα δώσει σχετική υπεύθυνη δήλωση καθώς θα θεωρηθεί τεχνικός αερίου
στην ΕΠΑ εκ μέρους του ΨΝΘ για το τμήμα που εγκαθιστά και για διάστημα 5 μηνών

