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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Αθήνα, 30 - 06 - 2016
Αρ. Πρωτ:ΚΑ/ΦΚΠΛ7/ΓΑ/οικ5065

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Λ. Αλεξάνδρας 205
: 115 23 – Αθήνα
: Σ. Θεολόγη
: 210-6417536
: 210-6417530
: eyde.kssy@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της εγκατάστασης
ψύξης-θέρµανσης των πενήντα (50) εσωτερικών µονάδων δαπέδου (VRV) και των
αντίστοιχων εξωτερικών µονάδων του κτιρίου της Υπηρεσίας µας που βρίσκεται
επί της Λ . Αλεξάνδρας 205.

Η Υπηρεσία µας για να εξασφαλίσει την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη της
εγκατάστασης ψύξης- θέρµανσης που αποτελείται από πενήντα
(50) εσωτερικές
µονάδες δαπέδου (VRV) και τις αντίστοιχες εξωτερικές µονάδες ,θα προβεί σε απευθείας
ανάθεση .
Αναλυτικότερα για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των κλιµατιστικών µονάδων
θα περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες:

Για τις εσωτερικές µονάδες :
•

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών συνδέσεων, λειτουργίας χειριστηρίου.

•

Χηµικός καθαρισµός στοιχείων κάθε µονάδας.

•

Καθαρισµός φίλτρων –περσίδων, αντικατάσταση όπου απαιτείται.

•

Έλεγχος και καθαρισµός ανεµιστήρων .

•

Ψεκασµός των στοιχείων και φίλτρων µε πιστοποιηµένο αντιµικροβιακό υγρό.

•

Καθαρισµός λεκανών αποχέτευσης συµπυκνωµάτων.
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Για τις εξωτερικές µονάδες:
•

Καθαρισµός συµπυκνωτών µε νερό υπό πίεση παρουσία χηµικού υγρού

•

΄Ελεγχος θερµοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας

•

Έλεγχος ,συµπλήρωση ψυκτικού υγρού

•

Έλεγχος ηλεκτρικών αυτοµατισµών κα ασφαλούς λειτουργίας.

Όλα τα ανωτέρω αφορούν την προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης που θα
πραγµατοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ,πέραν της προληπτικής συντήρησης , στον έλεγχο και
αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών µετά από τη
σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Στην αµοιβή της συντήρησης συµπεριλαµβάνονται η αξία των αναλώσιµων και
απαιτουµένων µικροϋλικών και η εργασία για τον εντοπισµό και την αποκατάσταση
των βλαβών.
Η προµήθεια των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που χρήζουν αντικατάστασης
βαρύνει τον εργοδότη.
Η Υπηρεσία θα συνάψει σύµβαση µέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
(24%).Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω σύµβαση θα καλυφθούν από τις
πιστώσεις του Ε.Ε 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2.Σε περίπτωση που το ενάριθµο
τροποποιηθεί ή δηµιουργηθεί νέο, οι δαπάνες θα βαρύνουν το αντίστοιχο νέο ενάριθµο.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριµελή Επιτροπή µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή των προσφορών που καλύπτουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας και η ανάθεση της συντήρησης θα πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή σχετικής
σύµβασης. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει δικαίωµα να αποκλείσει οποιαδήποτε προσφορά εάν
διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ο/οι ενδιαφερόµενος/οι έχει υποβάλλει ψευδή
έγγραφα και στοιχεία.
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι θα αποστείλουν σφραγισµένη
προσφορά σε κλειστό φάκελο στην ταχυδροµική διεύθυνση Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.,
Λ. Αλεξάνδρας 205, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, ή θα την καταθέσουν αυτοπροσώπως δια του
νοµίµου εκπροσώπου τους, είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, στο πρωτόκολλο
της Υπηρεσίας στο 4ο όροφο, µέχρι και τις 11/07/2016 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν
θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα 2106417536 και 2106417535.
Η δαπάνη αναλύεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα :

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
(Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ)

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Α.Φ.Μ.

090174291

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της
εγκατάστασης ψύξης-θέρµανσης των πενήντα
(50) εσωτερικών µονάδων δαπέδου(VRV) και
των αντίστοιχων εξωτερικών µονάδων (Η
διάρκεια συντήρησης θα ισχύει για ένα έτος από
την υπογραφή της σύµβασης)

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

4.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

960,00 €

ΝΟΜΙΣΜΑ

€

CPV

42512000-8

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 (σε
περίπτωση που το ενάριθµο τροποποιηθεί ή
δηµιουργηθεί νέο η δαπάνη θα βαρύνει το
αντίστοιχο νέο ενάριθµο)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Η Παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί µε µέριµνα του Τµήµατος Προγραµµατισµού και
Υποστήριξης της ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ, στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου www.yme.gov.gr και της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών (www.ggde.gr)
Το µε αρ.πρωτ.ΚΑ/ΦΚΠΛ7/ΓΑ/οικ4645/15-06-2016 (Α∆ΑΜ 16REQ004599184 2016-06-16)
πρωτογενές αίτηµα και πρόσκληση ενδιαφέροντος ανακαλείται.
Σηµείωση : Στην προσφορά θα κατατεθούν τα παρακάτω:
1.Αντίγραφο Άδειας Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.
2.Πιστοποίηση για τη διαχείριση και τη διακίνηση ψυκτικών ρευστών.
3.Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος Ψυκτικού.
4.Αναλυτική περιγραφή του υγρού που θα χρησιµοποιηθεί για το χηµικό καθαρισµό το
οποίο δεν είναι επιβλαβές και να κατατεθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ

1) Φ. Προϊσταµένου
2) Τµήµα α΄
3) Σ. Θεολόγη
4) Χ.Α.

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ
ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ. µε Β΄ β.

