Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
« ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟY ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΠTΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ
« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ CATERING»

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας
«Νέοι Ορίζοντες», με έδρα την Κέρκυρα, πρόκειται να επεκτείνει - αναπτύξει την ακόλουθη
δραστηριότητα: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
CATERING». Στα πλαίσια ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης “Νέοι Ορίζοντες”, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΥ. Αναλυτικότερα, η προμήθεια αφορά τα εξής:

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟ (Μ60/D5)
Έναν αρτοκλίβανο πενταώροφο εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, καθαρής
επιφάνειας εψήσεως 6 τ.μ. Ο κλίβανος θα πρέπει να λειτουργεί με σύστημα
κυκλοφορίας θερμού αέρα με την βοήθεια βεντιλατέρ. Οι κλιβανοθάλαμοι θα πρέπει να
αποτελούνται από χωριστούς χαλύβδινους και ατμοστεγώς συγκολλημένους θαλάμους
από φύλλα λαμαρίνας πυρίμαχα. Επιπλέον οι εσωτερικές πλευρές τους θα πρέπει να
είναι επενδυμένες από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Οι κλιβανοθάλαμοι θα πρέπει να έχουν
άνω και κάτω κανάλια για να περνά ο θερμός αέρας. Κάθε θάλαμος θα πρέπει να
διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα εκτονώσεως της θερμοκρασίας και δικό του φωτισμό με
σκοπό να παρακολουθείται καλύτερα ο χώρος εψήσεως. Οι πλάκες εψήσεως, θα πρέπει
να είναι ειδικές πυρίμαχες, χωρίς αμίαντο, κατάλληλες για υψηλές και συνεχείς
θερμοκρασίες και να φέρουν έγκριση από το Υπουργείο Υγείας.
Το πυραγωγείο του κλιβάνου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πυρίμαχα
μέταλλα και το μπροστινό μέρος να είναι ανοξείδωτο. Η χοάνη καύσης θα πρέπει να
είναι πυρίμαχη, για αντοχή πάνω από 12000 C θερμοκρασία. Ο ατμός θα πρέπει να
παράγεται σε (βιδωτούς) τουμποσωλήνες χωρίς ραφή και να είναι ελεύθερης ροής και
χαμηλής πίεσης. Κάθε θάλαμος έψησης θα πρέπει να έχει δική του ατμογεννήτρια. Η
μόνωση του κλιβάνου θα πρέπει να γίνεται με υαλοβάμβακα άριστης ποιότητας και
μεγάλης αντοχής στις θερμοκρασίες. Η εξωτερική επένδυση του κλιβάνου θα πρέπει να
είναι ανοξείδωτη.

Ο κλίβανος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό :








Καυστήρα πετρελαίου
Στόφα ανοξείδωτη
Ανοξείδωτο μεταφορέα τελάρων με ρόδες
5 τελάρα ειδικής ελαφριάς κατασκευής
Ένα σετ λαμαρίνες λευκές
Ένα καρότσι λαμαρινών
Απορροφητήρα υδρατμών βιομηχανικού τύπου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :






Εσωτερικές διαστάσεις : 60 Χ 200 cm
Εξωτερικές διαστάσεις : 128Χ320Χ225 cm
Απόδοση αρτοκλιβάνου : 1.320 kg / 24ωρο
Ισχύς : 3 ΗΡ 380V
Θερμική Ισχύς : 42.800 Kcal / ώρα

Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
 Η μεταφορά του φούρνου,
 Η εγκατάσταση του φούρνου,
 Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ

Πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες», Πλατεία
Χρήστου Τσιριγώτη, και στα τηλέφωνα 2661025277 καθημερινά, από 10.00΄ έως 12.00΄,
από τον κο. Κουταλά Γρηγόριο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως 28
Μαρτίου 2017, για όλα τα υποέργα, στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Στις προσφορές τους θα
πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται:
 Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών για το έργο,
 Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους ( καθαρή αξία , ΦΠΑ, έξοδα ),
 Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι παράδοσης των υποέργων,
 Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες service και
τεχνικής υποστήριξης, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή/έκπτωση ανταλλακτικών).

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι
Ορίζοντες» έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο
Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία
θα κρίνει ως καταλληλότερη και συμφερότερη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

14 Μαρτίου 2017

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κοι.Σ.Π.Ε « Νέοι Ορίζοντες »
ΜΑΡΙΑ Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

