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

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Μ Ε Τ Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥ,
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.,(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
σύμφωνα με την αρ. 673η /23-08-2019 Απόφαση Διοικήτριας, πρόκειται να προβεί σε συλλογή
προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την μελέτη της μετεγκατάστασης των
Αποθηκών (Γενικού, Τεχνικού Υλικού και Ιματισμού) του ΨΝΘ, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές
που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Σύνολο : 3.720,00 €
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή
email) μέχρι τις 24-10-2019, ημέρα Πέμπτη 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 25-10-2019, ημέρα. Παρασκευή.
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 372.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 21-10-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ρ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προκειμένου να γίνει γη εν λόγω μετεγκατάσταση απαιτείται η συνδρομή εξωτερικού συνεργείου
(εταιρείας εξειδικευμένης στην οργάνωση βιομηχανικών αποθηκών) στα παρακάτω πεδία:
Ο εξωτερικός συνεργάτης θα παραλάβει από την τεχνική υπηρεσία του ΨΝΘ τα σχέδια του
σιδηρουργείου και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία από τους εργαζόμενους στις αποθήκες (π.χ
τρόπο λειτουργίας, οργάνωση κλπ) και:
Θα συντάξει τεχνική έκθεση
 Πρόταση νέας κατάστασης χωροθέτησης αποθήκης στον συγκεκριμένο χώρο των συνεργείων
(πιθανές καθαιρέσεις τοιχοποιιών κλπ)
 Ανάγκες μετατροπής υπάρχουσας ή δημιουργίας νέας υποδομής (πιθανή ενίσχυση ισχύος,
φωτισμός, καταλληλότητας δαπέδου, δημιουργίας ραφιών, εξαερισμός, ανάγκη σε
τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές δικτύου, με τεχνικές περιγραφές εγκατάστασης
συστημάτων συμπεριλαμβανομένης και της πυρασφάλειας κλπ)
 Πρόταση χωροθέτησης χώρου γραφείων στη νέα θέση της αποθήκης
 Κυκλοφοριακή μελέτη τροφοδοσίας (πιθανές ράμπες για φορτηγά)
 Μελέτη εγκατάστασης ανελκυστήρα φορτίου σε συγκεκριμένη θέση στη νέα αποθήκη αν
απαιτηθεί προς πιστοποίηση αυτού
 Οποιαδήποτε άλλη μελετητική εργασία απαιτηθεί
Αναμενόμενο κόστος διαδικασίας: 3.000 πλέον ΦΠΑ (αφορά μόνο τη μελετητική και, δεν
υπολογίζεται το κόστος των υλικών/ εργασιών που ενδεχομένως θα απαιτηθούν και θα προκύψουν
από την μελέτη)

