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Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την
αρ.4586/16-01-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών του Τμήματος ΔιατροφήςΜαγειρεία, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής
προσφορών, για την αγορά ενός Πολυκοπτικού Μηχανήματος για τις ανάγκες των
Μαγειρείων, σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο έγγραφο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά
(εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 10-02-2020, ημέρα Δευτέρα και έως τις 14:00 μ.μ. στο
Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ .(Λαγκαδά 196, 56429, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324 375,
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 11-02-2020, ημέρα Τρίτη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Τμήμα Διατροφής του
Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313
324281 και 201.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 04/02/2020

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗ

Προμήθεια, μεταφορά και θέση σε λειτουργία
Πολυκοπτικό Μηχάνημα
•
Κατάλληλο για κάθε είδους λαχανικό
•
Επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα
•
5 Λεπίδες για διαφορετικά μεγέθη
•
Εξ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm
περίπου 55 x 30 x 40
•
Τροφοδοσία 220V
•
Ταχύτητα (rpm) 250-300

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Για την τοποθέτηση, ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή:
1) να μεταφέρει τον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει στα μαγειρεία του Ψ.Ν.Θ
2) να αποξηλώσει τυχόν παλιό εξοπλισμό και να τον απομακρύνει στο χώρο
αχρήστων του νοσοκομείου
3) να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
εντός των μαγειρείων και να τον συνδέσει με τα υπάρχοντα δίκτυα από σημείο
ηλεκτρολογικού πίνακα που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία, με
ξεχωριστή γραμμή και καλώδια εντός καναλιών αν δεν υπάρχει γραμμή ή αν δεν
επαρκεί η υπάρχουσα για την ισχύ του νέου πολυκόφτη
4) να αποκαταστήσει πλήρως τις φθορές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση
στην τοιχοποιία ή το δάπεδο με επιχρίσματα και ελαιοχρωματισμό στο ίδιο χρώμα
ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση χωρίς να διαφέρει από
την προτεραία κατάσταση ως προς την αισθητική
5) να ανακατασκευάσει το δάπεδο στα σημεία που τυχόν θα αποκαλυφθούν
6) να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα
απαιτηθεί χωρίς συμμετοχή της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
7) 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
8) να εργαστεί σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο των μαγειρείων
9) να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση) με βάση την
καλή τεχνική και πρακτική σε χρόνο 20 ημερολογιακών ημερών
10) Να διαθέτει ο ίδιος Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τις εργασίες ενώ τα προϊόντα πιστοποίηση
ISO 9001:2015 κατασκευαστή και CE
11) Τα μηχανήματα να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα

Ο ανάδοχος επίσης θα:
1) παραδώσει 2 σειρές τεχνικών φυλλαδίων (προσπέκτ) χρήσης στα
Ελληνικά για κάθε προμηθευόμενο υλικό
2) εγγυηθεί επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια με υπεύθυνη δήλωση
συμμόρφωσης
3) εκπαιδεύσει 3 τουλάχιστον άτομα από το προσωπικό των μαγειρείων
στη χρήση των συσκευών
4) δώσει εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον

