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
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ 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. Δ4/63/08-10-2019 Αίτηση Προμήθειας
Εξωσυμβατικών Ειδών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΨΝΘ, πρόκειται να προβεί σε
απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια και
τοποθέτηση μικρού λέβητα φυσικού αερίου στο κτίριο της Παθολογικής Κλινικής, με τις
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 2.000,00 €
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά
(εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 22-10-2019, 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 23-10-2019, 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
324116 και 180.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 16-10-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας και εγκατάστασης μικρού λέβητα Φυσικού αερίου στο
λεβητοστάσιο της παθολογικής λόγω βλάβης του υπάρχοντος και μη εύρεσης
ανταλλακτικών (παλαιότητας)
Το λεβητάκι αυτό χρησιμοποιείται μόνο για ζεστό νερό
ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
Θα αντικατασταθεί ο υπάρχων λέβητας αερίου με καινούργιο επίτοιχο 24 περίπου KW ο
οποίος


θα είναι τύπου συμπύκνωσης



θα έχει αυτόματο σύστημα ρύθμισης καυσίμου



αντιπαγετική προστασία



Θα συνοδεύεται με πίνακα οργάνων και γενικά ότι απαιτείται για την απρόσκοπτη
λειτουργία του. (παρελκόμενα)



Θα εγκατασταθεί επί τόπου του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο ζεστού- κρύου νερού



Θα έχει 7 έτη εγγύηση

Θα γίνει απομάκρυνση του παλαιού λέβητα σε σημείο που επιτρέπεται από τις αρχές
Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει σύνδεση της μονάδας με την παροχή αερίου και
άναμμα και ρύθμιση .
Εκτός των αναφερομένων, οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν:
 Πλήρη εγκατάσταση των υλικών τα οποία θα είναι καινούρια και

αχρησιμοποίητα, θα φέρουν όλες τις απαραίτητες σημάνσεις ποιότητας και
πιστοποιήσεις (π.χ σήμανση CE), συμπεριλαμβανομένων όλων των
εξαρτημάτων και αναλωσίμων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Η παράδοση θα γίνει με το κλειδί στο χέρι
και σε πλήρη λειτουργία, και κατόπιν ελέγχου και της τεχνικής υπηρεσίας του
νοσοκομείου.
 Πλήρη τυχόν διαμόρφωση του χώρου για υποδοχή του λέβητα και με
οποιεσδήποτε οικοδομικές ή Η/Μ μικροεργασίες
 Οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, από
προσωπικό της επιλογής του αναδόχου και χωρίς καμία συμμετοχή της
οικείας τεχνικής υπηρεσίας, ούτε σε τεχνικό, ούτε σε μελετητικό επίπεδο. Οι
εργασίες θα γίνουν με βάση την αρχή της καλής τεχνικής και θα δίνεται
σημασία και σε θέματα αισθητικής κατά τις εργασίες. Ο ανάδοχος θα
αποκαθιστά πλήρως τις φθορές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση
στην τοιχοποιία και τα λοιπά δομικά στοιχεία με επιχρίσματα και
ελαιοχρωματισμό αλλά και στο έδαφος ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε
άριστη κατάσταση χωρίς να διαφέρει από την προτεραία κατάσταση ως προς
την αισθητική. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση και

απομάκρυνση με δαπάνες του αναδόχου των υλικών που θα αντικατασταθούν
και θα αποδομηθούν από το λεβητοστάσιο και μεταφορά σε χώρο που
επιτρέπεται από τις αρχές ώστε να αποδοθεί ο χώρος σε άριστη κατάσταση
από άποψη καθαριότητας και αισθητικής.
Σε όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος θα έχει επιπλέον τις εξής
υποχρεώσεις:
1.
Θα εκτελεί τις εργασίες με συνεργείο αποτελούμενο από αδειούχους τεχνίτες
σύμφωνα με το Νόμο υπαλλήλους της εταιρείας του αναδόχου, ή εξωτερικούς
συνεργάτες.
2.
Θα αποφεύγει την όχληση σε ώρες κοινής ησυχίας στις δομές και θα
συνεργαστεί απόλυτα με τους υπευθύνους των δομών
3.
Θα υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για
την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών
(αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα
του χώρου εργασίας κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας εντός των κλινικών
Ο ανάδοχος θα καταθέσει ISO 9001:2015 για παρόμοιες εργασίες και επιθυμητά ISO
14001 2015 ή ISO 18001 2007. Επίσης θα καταθέσει αποδεικτικό αυτοψίας των
χώρων και των ιδιαιτεροτήτων
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 2.000€ με Φ.Π.Α

