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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για την ανάληψη της συντήρησης του συγκροτήματος ΗΘΤΑ
Σο Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ», προκειμζνου να προχωριςει ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία με ςκοπό τθν
υπογραφι διετοφσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ τθσ προλθπτικισ και επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ του
ςυγκροτιματοσ υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ-Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ (ΗΘΤΑ), ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν
ςτθν γραμματεία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ μζχρι τθν 25θ Μαΐου 2018 αίτθςθ, ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, θ οποία κα πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από:
1.

τοιχεία προφίλ του ενδιαφερόμενου φορζα, από τα οποία να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ
νομικι μορφι του, θ κφρια και οι τυχόν δευτερεφουςεσ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ, οι
ετιςιοι κφκλοι εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία (2015-2017), ο αρικμόσ και οι ειδικότθτεσ
του μόνιμου προςωπικοφ του και οι τεχνολογικζσ υποδομζσ που διακζτει.

2.

Ειδικότερα ςε ότι αφορά το τεχνικό προςωπικό, κα πρζπει να αναφζρονται ονομαςτικά αυτοί
που διακζτουν εκπαίδευςθ ςτισ επιςκευζσ και τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ
και να τεκμθριϊνονται τα ςυναφι τυπικά τουσ προςόντα (πτυχία, βεβαιϊςεισ ςπουδϊν και
ειδικϊν εκπαιδεφςεων ι ςεμιναρίων, άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ κλπ.).

3.

υγκεκριμζνα και τεκμθριωμζνα ςτοιχεία των υφιςτάμενων υποδομϊν του φορζα ςτθν περιοχι
τθσ Θεςςαλονίκθσ ι/και των ςυνεργαςιϊν που προτίκεται να αναπτφξει, ςε περίπτωςθ
ανάλθψθσ του ζργου.

4.

τοιχεία εμπειρίασ/πελατολογίου, από τα οποία να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ εμπειρία του
ςτισ επιςκευζσ και τθν ςυντιρθςθ παρόμοιου τφπου και μεγζκουσ εξοπλιςμοφ, όπωσ παρακάτω
ειδικότερα περιγράφεται.

5.

Με δεδομζνο ότι θ ανάκεςθ κα περιλαμβάνει και όλα τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά και
αναλϊςιμα ι μθ υλικά, ςαφι περιγραφι του τρόπου εξεφρεςθσ και χρθςιμοποίθςθσ ςτο
ςυγκεκριμζνο ζργο των γνιςιων ανταλλακτικϊν που εκάςτοτε κα απαιτοφνται.

6.

φντομθ περιγραφι τθσ μεκόδου αντιμετϊπιςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ και κάκε
άλλο ςτοιχείο που, κατά τθν κρίςθ του ενδιαφερόμενου φορζα, μπορεί να χρθςιμεφςει για τθν
διαμόρφωςθ άποψθσ περί τθσ ικανότθτάσ του για τθν ανάλθψθ του ζργου.

Σο ςυγκρότθμα υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ-Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ (ΗΘΤΑ) του
Νοςοκομείου λειτουργεί από τον Ιοφνιο του 2015, διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ ςφνδεςθσ
και λειτουργίασ (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ) και απαρτίηεται από:
→ Ηλεκτροπαραγωγικι μθχανι εςωτερικισ καφςθσ φυςικοφ αερίου, καταςκευισ CATERPILLAR
(MWM), μοντζλο TCG2020V16, ονομαςτικισ ιςχφοσ 1.560 KWe.
→ Προςροφθτικό ψφκτθ καταςκευισ CARRIER-SANYO, μοντζλο 16LJ51, ψυκτικισ ιςχφοσ 1.477 KW
με δφο (2) πφργουσ ψφξθσ καταςκευισ ΜΙΣΑ και αντλίεσ κυκλοφορίασ ψυχρϊν νερϊν και νερϊν
ςυμπυκνωτι.
→ Κατακόρυφο δοχείο αδρανείασ κερμοφ νεροφ 90 m3, με εναλλάκτθ και αντλθτικά ςυγκροτιματα
κυκλοφορίασ των κερμϊν νερϊν.
→ Κεντρικό πίνακα ιςχφοσ και πίνακα ελζγχου με λογικό ελεγκτι.
Πλθροφορίεσ δίδονται κακθμερινά, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τουσ κ.κ. Αςτ.
Παπανικολάου (τθλ. 2313323105) και Γρ. οφιαλίδθ (τθλ. 2313323111). Κατά τθν επικοινωνία
μποροφν να ρυκμιςτοφν και επιτόπου επιςκζψεισ των ενδιαφερόμενων, προσ εξζταςθ τθσ
εγκατάςταςθσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
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