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Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Κ. Καρρά
213 - 130.87.43
210 - 130.83 92

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.54883/4614

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

k.karra@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ:

Πρωτογενές αίτημα για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2)
κλιματιστικών μηχανημάτων EMERSON/LIEBERT AC που βρίσκονται στο
computer room του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε), κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2018 έως 31/12/2019.

ΣΧΕΤ:

H αριθμ. οικ.54828/4605/16.07.2018 (ΑΔΑ:662465ΧΘΞ-Δ4Ν) Έγκριση Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην παροχή υπηρεσιών
συντήρησης των δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων που βρίσκονται στο computer room
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το χρονικό διάστημα από 01/08/2018 έως
31/12/2019, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία.

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κάτωθι
συστημάτων:
1. EMERSON/LIEBERT A/C τύπου HIMOD S23 UA
(2 τεμάχια)
2. EMERSON/LIEBERT A/C condenser τύπου HCE 42
(2 τεμάχια)
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από την
κατασκευάστρια εταιρεία για παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ως άνω
κλιματιστικών. Η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να
προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς.
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Αναλυτικότερα:
1.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Δύο (2) προγραμματισμένες επισκέψεις κατά τη
διάρκεια του έτους 2018, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(Η πρώτη το πρώτο τρίμηνο και η δεύτερη έως
31/12/2018).
Τέσσερις (4) προγραμματισμένες επισκέψεις
κατά τη διάρκεια του 2019 (ανά τρίμηνο), σε εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
1. Έλεγχος φίλτρων
2. Έλεγχος ψυκτικού υγρού.
3.
Μέτρηση πιέσεως λειτουργίας συμπιεστού.
4. Έλεγχος συστήματος πληρώσεως υγραντήρα
5. Έλεγχος επαφών.
6. Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα.
7. Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας.
8. Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
9. Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας.
10. Έλεγχος κοντρόλ θερμοκρασίας.
11. Έλεγχος κοντρόλ υγρασίας
12. Έλεγχος ανεμιστήρα.
13. Έλεγχος κινητήρα του ανεμιστήρα.
14 Έλεγχος ανεμιστήρα συμπυκνωτή.
15. Έλεγχος αισθητηρίου συμπυκνωτή.
16. Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα συμπυκνωτή.
17. Καθαρισμός συμπυκνωτή (πλύσιμο με νερό
όταν απαιτείται).
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
- Επισκέψεις: Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων που
τυχόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση ενδεχόμενης
βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια
ή άλλη εξωτερική αιτία ως προς το μηχάνημα.
- Τηλεφωνική υποστήριξη: 24 ώρες 7 ημέρες την
εβδομάδα, ανεξαρτήτως αργιών ή επί τόπου επίσκεψη
σε περίπτωση βλάβης,
- Επί τόπου επίσκεψη:
ανταπόκριση: εντός τεσσάρων (4) ωρών από την
αναγγελία βλάβης, ανεξαρτήτως αργιών.
- Ανταλλακτικά: σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κωδικός CPV

50324200-4 (Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης)

Χρονική Διάρκεια

Από 01-08-2018 έως 31-12-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

2.215,66€

Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

531,76 €
2.747,42€
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Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 0869

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

Δικαιολογητικά για την
ανάθεση και την εξόφληση

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και
αποσπάσματα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’
147)
1. Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’
167), όπως ισχύει.

Κρατήσεις

2.

0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της
Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969)
και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα
υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με.
(Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις ημέρες και ώρες 7:00 έως 14:30.

Καταληκτική Ημερομηνία

Πέμπτη 19/07/2018

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

- στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr
και www.ggde.gr.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί
στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, σύμφωνα, με τα ανωτέρω
στοιχεία, ποσού ύψους οκτακοσίων οκτώ ευρώ και επτά λεπτών #808,07# σε βάρος της πίστωσης
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ.Υ.Με, οικονομικού έτους 2018, στον Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 0869, με
την επισήμανση ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν
υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.
Η υπολειπόμενη πίστωση για την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης, ποσού ύψους #1.939,35#, θα αντληθεί
από τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Τμήμα Α
- Τμήμα Γ
- Κ. Καρρά

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

